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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2021-05-26 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Rådhuset, Sessionssalen 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Karl-Gustav Granberg (S) Anmäler jäv § 84 
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 § 84 
Arne Björklund (SD) 
Tjänstgörande ersättare 
Anita Touronen (S) Anita Touronen (S) ersätter Björn 

Ramstedt (S) §§ 71-99 
Janet Karlsson (S) Janet Karlsson (S) ersätter Karl-Gustav 

Granberg (S) § 84 
Barbro Klaeson (L) Barbro Klaeson (L) ersätter Larz 

Lundberg (L) § 84 
Närvarande ersättare 
Per-Erik Andersson (S) 
Anna Heder (C) 
Sofia Kjellberg (KD) 
Mats Nilsson (V) 
Maud Hadders (M) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande Landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Kristin Vettorato Konsult 
Andreas Nylén Ekonom 
Åsa Lindin Länsstyrelsen 
Josefine Eklund Länsstyrelsen 
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Paragraf 71–99 
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§ 71 Övrig fråga gällande Kulturnämndens konstpolicy 

Ärendebeskrivning 
Larz Lundberg (L) anmäler en övrig fråga gällande information om 
Kulturnämndens konstpolicy för Örebro kommun. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

Frågan tas till presidiet för vidare handläggning. 

§ 72 Övrig fråga gällande ordförande Per-Åke Sörmans 
arvodering 

Ärendebeskrivning 
Carina Börjesson (M) anmäler en övrig fråga gällande ordförande Per-Åke 
Sörmans arvodering samt om denna följer kommunens antagna riktlinjer för 
arvodering. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

Frågan tas till presidiet för vidare handläggning. 

§ 73 Information från Länsstyrelsen om betaltjänster och 
kontanthantering på landsbygden  
Handläggare: Åsa Lindin Josefine Eklund 

Ärendebeskrivning 
Åsa Lindin och Josefine Eklund från Länsstyrelsen informerar nämnden om 
läget och det fortsatta arbetet gällande betaltjänster och kontanthantering på 
landsbygden.  

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 74 Beslut - revidering av riktlinjer för 
Landsbygdsnämndens bidrag 
Ärendenummer: Ln 20/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Med jämna mellanrum bör Landsbygdsnämndens riktlinjer för nämndens 
bidrag revideras. Det har nu inkommit önskemål om revidering av dessa från 
ledamöter i nämnden. Det har också framkommit mindre brister gällande 
Landsbygdsnämndens riktlinjer i den granskning av arbetet med bidragsgivning 
till föreningar i Örebro kommun, som PwC har genomfört på uppdrag av 
kommunens revisorer. Dessa mindre brister bestod i princip av att det i 
saknades avsändare gällande riktlinjerna på Örebro kommuns hemsida, det vill 
säga vem som fattat beslut om riktlinjerna och när. Detta kan åtgärdas nu. 

Andra större förändringar handlar om nämndens bidrag gällande upprustning 
av allmänna samlingslokaler. Där är ändringen att nämnden fattar beslut om 
ansökningar kvartalsvis. Detta ger en större möjlighet att göra kloka 
avvägningar avseende dessa ansökningar, som ofta gäller stora belopp. Vidare, 
när det gäller bidrag för upprustning av allmänna samlingslokaler, så har 
förändringar gjorts gällande beloppet som man kan söka, där ett tak på 300 000 
kronor har satts. Andra förändringar är att en förening som äger eller förvaltar 
en fastighet innehållande en lokal vars grundfunktion är allmän samlingslokal 
kan söka bidrag för 80% av totalkostnaden för upprustningen, medan en 
förening som äger eller förvaltar en fastighet innehållande en lokal vars 
grundfunktion är annan än allmän samlingslokal, men delvis nyttjas som allmän 
samlingslokal kan söka bidrag för 50% av totalkostnaden för upprustningen. I 
de fall nämnden är medfinansiär till ett projekt avseende upprustning av 
allmänna samlingslokaler, det finns en annan huvudfinansiär, prövas de 
ansökta beloppen enskilt. En förändring är också tillkomsten av de 
övergripande riktlinjerna, där en kort inriktning ges kring de olika bidragen, 
samt strategiska inriktningar gällande nämndens sammantagna budget för 
bidragen. 

Beslutsunderlag 
Beslut om revidering. 
Förslag till reviderade riktlinjer för Landsbygdsnämndens bidrag. 
Tjänsteskrivelse 2021-05-19. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Förslaget till reviderade riktlinjer för Landsbygdsnämndens bidrag antas. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 75 Beslut -  revidering av Landsbygdsnämndens riktlinjer 
för medborgardialoger 
Ärendenummer: Ln 117/2017 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Medborgardialoger är en del av Landsbygdsnämndens demokratiska arbete. 
Landsbygdsnämndens egna riktlinjer för medborgardialog är avsedda att vara 
ett komplement till de kommunövergripande riktlinjerna angående 
medborgardialog, och avser Landsbygdsnämndens eget arbete. Dessa riktlinjer 
har reviderats och de checklistor som tagits fram för en specifik form av fysisk 
medborgardialog, och som tidigare fanns i riktlinjernas bilagor, har särskilts 
från dokumentet. En princip om digital tillgänglighet till alla dialoger har lagts 
till. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 
Landsbygdsnämndens riktlinjer för medborgardialog, reviderad 2021 
Checklista inför och efter en fysisk medborgardialog 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsnämnden antar den reviderade versionen 
av Landsbygdsnämndensnämndens riktlinjer för medborgardialoger. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 76 Delårsrapport med prognos 1 2021 
Ärendenummer: Ln 44/2021 
Handläggare: Mikael Ekman Andreas Nylén 

Ärendebeskrivning 
Nämndens utfall för årets första fyra månader uppgår till 1 966 tkr, vilket 
motsvarar 31 procent av budgeten. En budget i balans prognostiseras för 
helåret. 

Den förstärkning av budgetposten: ersättning till landsbygdsenheten, som 
Landsbygdsnämnden beslutade om inför år 2021, borgar för att nämndens 
verksamhetsplanering kommer att kunna genomföras i sin helhet. 
Förstärkningen har inneburit att konsulttjänst till 0,5 tjänst har kunnat 
upphandlats för första halvåret. Under andra halvåret beräknas att 
konsulttjänsten inte kommer att kunna upphandlas till samma grad, då medlen 
inte räcker till det. Förstärkningen är betydelsefull för att kunna möta en ökad 
ärendemängd och nya uppdrag. 

Nämndens arvodeskostnader har ökat, vilket förklaras av att ordföranden 
sedan hösten 2020 är arvoderad. I nuläget bedöms inte att en ombudgetering 
behöver göras, då andra arvodeskostnader är lägre på grund av pandemin, då 
det inte har varit möjligt att genomföra fysiska medborgardialoger. 

Landsbygdsnämndens generella effektiviseringsuppdrag uppgår för 2021 till 50 
tkr, vilket har realiserats genom en allmän återhållsamhet utan behov av 
minskad ambitionsnivå. 

Utbetalningar av nämndens beviljade bidrag ligger på en förväntad nivå och 
prognosen är att hela det budgeterade beloppet kommer nyttjas under året. 

Sammantaget är prognosen att beslutad verksamhetsplanering kommer att 
kunna genomföras inom budgeterad ram. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Driftbudgeten revideras enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 77 Redovisning av bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - renovering av innertak 
Ärendenummer: Ln 96/2020 
Handläggare: Mikael Ekman Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 
Vinöns kultur- och hembygdsförening har skickat in redovisning av 
beviljat bidrag till upprustning av samlingslokaler för renovera samt isolera 
missionshusets innertak. 

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. 

§ 78 Tilläggsansökan till utvecklingsprojekt på 
landsbygden - välkomst och informationsskylt och 
fotokonst 
Ärendenummer: Ln 186/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa vägförening ansökte om och beviljades senare utvecklingsbidrag 
på 50 000 kronor till en välkomst- och informationstavla och en fotokonstvepa 
vid nämndsammanträdet 2021-02-03.  Det visade sig att det krävs bygglov för 
välkomstskylten vilket man inte kände till vid ansökningstillfället. Kostnaden 
för bygglovet kommer att bli minst 7500 kr. Föreningen har lyckats få privat 
givare till halva beloppet. Föreningen ansöker alltså nu om 3750 kronor till 
bygglovet. Nämnden föreslås bevilja ansökan. Besked om bygglov ska 
tillsändas Landsbygdsnämnden så snart det kommit föreningen tillhanda. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 2021-05-13 
Beslut Landsbygdsnämnden 2021-02-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Stora Mellösa Vägförening beviljas 3750 kronor i utvecklingsbidrag till 
kostnad för bygglov gällande välkomst- och informationstavla. 
Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att bidraget 
utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till landsbygdsutveckling. 

2. Kopia av besked om bygglov ska tillsändas Landsbygdsnämnden när det 
kommit föreningen tillhanda. 

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

4. Utbetalning sker först när undertecknat och justerat årsmötesprotokoll 
inkommit till Landsbygdsenheten. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 79 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
viltstängsel runt Carl Strömbergs Äppelträdgård 
Ärendenummer: Ln 51/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Carl Strömbergs Äppelträdgård ansöker om 60 000 kronor för 
utvecklingsprojekt på landsbygden. Föreningen behöver komplettera med ett 
viltstängsel runt den oskyddade delen av trädgården, då betestrycket mot 
trädgården ökar med bl.a. hjortar och vildsvin. Föreningen ”Carl Strömbergs 
äppelträdgård” är en ideell förening, med säte i Örebro, vars syfte är att 
administrera ägandet av Carl Strömbergs äppelträdgård för att kunna säkerställa 
möjligheten att inventera och okulera eller ympa ut det genmaterial som finns 
av äpplesorter i trädgården. Trädgården innehåller uppåt 120 äppelträd på den 
2600 m2 stora tomten och ett stort antal äppelsorter. Trädgården är öppen för 
allmänheten och används för t.ex. undervisning, inbjudan till Äpplets dag, 
körkonsert under äppelblommen etc. Bevarandet och förädlingen av 
äppelsorter är viktigt och trädgården utgör ett bra utflyktsmål på kommunens 
landsbygd. Föreningen föreslås få bidraget beviljat. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 
Stadgar 
Verksamhetsberättelse 
Kassarapport 
Årsmötesprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2021-05-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Föreningen Carl Strömbergs Äppelträdgård beviljas 60 000 kronor för 
utvecklingsprojekt på landsbygden till uppsättande av viltstängsel. 
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. 

§ 80 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
förnya Odensbacken, utveckla grönyta till Kanalpark 
Ärendenummer: Ln 45/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Odensbackens vägförening ansöker om 125 000 kronor till utvecklingsprojekt 
på landsbygden. Projektet innebär en omvandling grönyta till aktivitetsyta, en 
kanalpark. Markområdet ingår, genom lantmäteriförrättning, i vägföreningens 
ansvarsområde, genom en gemensamhetsanläggning. Odensbackens 
vägförening har under de senaste åren genomfört flera förbättringsprojekt i 
Odensbacken med gott resultat. Förslaget är att bevilja föreningen det ansökta 
beloppet. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 
Ekonomisk redovisning 2019 
Årsmötesprotokoll 
Projektplan kanalparken. 
Tjänsteskrivelse 2021-05-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Odensbackens vägförening beviljas bidrag på 125 000 kronor för att 
utveckla en omvandla en tom grönyta till en aktivitetsyta, en kanalpark. 
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. 

2. Odensbackens vägförening ansvarar för att projektet inte strider mot 
anläggningsbeslut eller andra lagar och bestämmelser. 

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

Yrkande 
Anna Hedström (S), Bengt Isacsson (KD), Christina Hermansson Placon (V), 
Inger Carlsson (S) och Marianne Björk (KD) yrkar bifall på 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 81 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
utegym Stora Mellösa 
Ärendenummer: Ln 43/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
SMÅ IF ansöker om medel på 16 750 kronor till utvecklingsprojekt på 
landsbygden. Ansökan gäller fortsatt utveckling av utegymet på Tingstadsvallen 
med en station till. Tingstadsvallen är en välfungerande mötesplats och SMÅ 
IF är en viktig aktör i Stora Mellösa med omnejd. Landsbygdsnämnden vill 
främja utvecklingen av mötesplatser i våra kommunala kärnor. Förslaget är att 
föreningen beviljas bidraget. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 
Offert 
Årsmötesprotokoll 2021 
Verksamhetsberättelse 2020 
Balansrapport 2020 
Resultatrapport 2020 
Resultaträkning 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Verksamhetsplanering 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. SMÅ IF beviljas bidrag på 16 750 kronor för att utveckla sitt utegym med en 
station till. 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. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 82 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
underhåll av Fritidsbanken Östernärke 
Ärendenummer: Ln 36/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Omställning Östernärke ansöker om landsbygdsutvecklingsmedel till drift och 
visst material för fritidsbanken i Odensbacken. Ansökan är sammantaget på 
86 082 kronor, där 73 227 kronor avser drift under 4 månader och 12 855 
avser underhåll av skidutrustning och cyklar. Fritidsbanken har bedrivits som 
ett Leader projekt under 3 år, men har under år 2021 finansierats av 
Fritidsnämnden, där medel finns fram till sista augusti. Den 1/1 år 2022 är 
intentionen att fritidsbanken ska övergå i kommunal regi. Hyreskontraktet för 
lokalen gäller fram till årsskiftet. Föreningen kommer vid en övergång till 
kommunal drift att finnas kvar i arbetet genom sina volontärer. Förslaget är att 
bevilja föreningen bidraget för att det inte ska ske avbrott i verksamheten fram 
till det att den övergår i kommunal regi, samt för att i samverkan med 
Fritidsnämnden stödja avsikten med en permanent fritidsbank i Odensbacken. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 
Budget för ansökan 
Revisionsberättelse 2020 
Verksamhetsberättelse 2020 
Verksamhetsplan 2021 
Årsmötesprotokoll 
Stadgar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Omställning Östernärke beviljas 86 082 kronor i utvecklingsbidrag till drift 
och material gällande Fritidsbanken i Odensbacken, under september till 
december år 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. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 83 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - solcellsanläggning Lännäs Frikyrka 
Ärendenummer: Ln 29/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Lännäs Frikyrka ansöker om 310 000 kr i bidrag för upprustning av allmänna 
samlingslokaler. Ansökan avser solcellsanläggning. De ekonomiska besparingar 
och miljömässiga vinster som kan göras genom att installera en 
solcellsanläggning är naturligtvis mycket bra. När det gäller Lännäs frikyrkas 
ansökan så finns det ett antal aspekter att ta hänsyn till. Den första är om 
lokalen kan betraktas som en allmän samlingslokal utifrån de kriterier som 
uppställs i riktlinjerna för bidraget. Då lokalen är till en del används som allmän 
samlingslokal och är bokningsbar bör den betraktas som en sådan. En annan 
aspekt är om frikyrkan är att betrakta som en ideell förening. En juridisk 
bedömning visar att den kan bedömas vara en ideell förening. En ytterligare 
aspekt är det faktum att lokalen har en annan grundfunktion än att vara just 
allmän samlingslokal. Det kan förutsättas att användningen av lokalen till stor 
del hör till grundfunktionen, alltså den kyrkliga församlingsverksamheten. 
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Sammanvägt så visar det att Landsbygdsnämnden kan vara med och finansiera 
en del av solcellsinstallationen, det vill säga att bidra till bättre förutsättningar 
för den allmänna samlingslokalen både ekonomisk och miljömässigt. 

Förslaget är att bevilja en del av det ansökta beloppet, förslagsvis 100 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Offert 
Resultatrapport 2019 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Lännäs frikyrka beviljas 100 000 kr i bidrag till upprustning av allmänna 
samlingslokaler gällande inköp och installation av solcellsanläggning. 
Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter avslutat 
projekt och inom två år efter Landsbygdsnämndens beslut om att bevilja 
bidrag. Medel anvisas från anslaget om bidrag till upprustning av allmänna 
samlingslokaler på landsbygden. 

2. Om projektet inte genomförs inom två år efter Landsbygdsnämndens beslut 
ska medlen återbetalas till Landsbygdsnämnden. 

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

Yrkande 
Carina Börjesson (M), Inger Carlsson (S), Bengt Isacson (KD), Larz Lundberg 
(L) och Anna Hedström (S) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 84 Näringslivsutvecklingsstöd företagarföreningar 2021 
Ärendenummer: Ln 47/2021 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden fördelar medel till landsbygdens företagarföreningar för 
näringslivsutvecklingsarbete på landsbygden. Budgeten för detta är 400 000 
kronor. År 2016 till år 2020 har medlen fördelats mellan de företagarföreningar 
på kommunens landsbygder som har ansökt om medel för sitt 
näringslivsutvecklingsarbete. År 2021 är det tre föreningar som ansöker, 
Samverkarna i Glanshammarsbygden, Samverkarna i Östernärke och Tysslinge 
företagare. Medlen fördelas enligt en överenskommen modell baserad på 
medlemsantal och medlemsavgifter från föregående verksamhetsår. De 
underlag för beslut som krävs för att utbetalning ska kunna ske är 
årsberättelse/verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan, 
uppgifter om antal företagsmedlemmar och medlemsavgift från 
verksamhetsåret 2020 samt en redogörelse för näringslivsutvecklingsarbetet det 
föregående året och för vilka insatser som planeras genomföras innevarande år 
i näringslivsutvecklande syfte. Verksamheten ska ha en tydlig inriktning mot 
lokal näringslivsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Modell för uträkning av stöd till företagarföreningar 2021 
Inkomna handlingar från företagarföreningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Samverkarna i Östernärke beviljas 115 485 kronor i näringslivsstöd för år 
2021, i enlighet med modellen för utbetalning av näringslivsstöd. Medel anvisas 
från anslaget om näringslivsstöd. 

2. Samverkarna i Glanshammarsbygden beviljas 89 838 kronor i näringslivsstöd 
för år 2021, i enlighet med modellen för utbetalning av näringslivsstöd. Medel 
anvisas från anslaget om näringslivsstöd. 

3. Tysslinge företagare beviljas 194 677 kronor i näringslivsstöd för 2021, i 
enlighet med modellen för utbetalning av näringslivsstöd. Medel anvisas från 
anslaget om näringslivsstöd. 

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

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

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 85 Beslut om genomförande av medborgardialog med 
tema Bo och Byggande 
Ärendenummer: Ln 46/2021 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden har i uppdrag att aktivt arbete med medborgardialog på 
kommunens landsbygder i aktuella frågor. Nämnden har även i uppdrag att 
arbete med uppföljning av landsbygdsprogrammet. Genom medborgardialog 
har Landsbygdsnämnden bland annat möjlighet att samla in medborgarnas 
åsikter och upplevelser och föra dem med sig in i uppföljningsarbetet samt 
utreda om det finns möjlighet till insatser. Ett av fokusområdena i kommuns 
landsbygdsprogram är Boende, vilket är en viktigt grund för landsbygdens 
möjlighet till tillväxt och service. Under 2021 har landsbygdsnämnden enats 
om att bo och byggande ska vara tema för både uppföljningsarbetet och en 
medborgardialog. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden ska arbeta för att genomföra en 
medborgardialog under november månad 2021 på temat bo och 
bostadsbyggande på Örebro kommuns landsbygder, men tyngdpunkt på 
byggande. 

2. Medborgardialogens främsta syfte ska vara information samt att 
skapa förståelse och bidra till transparens. Dialogen ska rikta sig till hela 
kommunens landsbygd och genomföras i samarbete med ansvariga nämnder 
och kommunala bolag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 86  Svar på övrig fråga gällande placering av mobil 
matbutik i Ölmbrotorp 
Ärendenummer: Ln 56/2021 
Handläggare: Anna Hedström 

Ärendebeskrivning 
Svar på övrig fråga ställd av Carina Börjesson (M) från föregående 
sammanträde gällande placering av mobil matbutik i Ölmbrotorp och om 
Landsbygdsnämnden kan vara behjälpliga i sökandet av lämplig mark för 
butiken att stå på.  

Beslutsunderlag 
Handlingar från Stadsbyggnad 2021-05-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 87  Svar på övrig fråga gällande Glanshammars 
bygdegård samt gymmet i källaren. 
Handläggare: Mikael Ekman Anna Hedström 

Ärendebeskrivning 
Svar på övrig fråga ställd av Carina Börjesson (M) från föregående 
sammanträde gällande vad som sker med Glanshammars bygdegård samt 
gymmet i källaren till bygdegården. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 88  Svar på övrig fråga gällande kartläggning av vilka 
som inte får Landsbygdsnytt utdelad 
Ärendenummer: Ln 48/2021 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Svar på övrig fråga ställd av Larz Lundberg (L) från föregående sammanträde 
gällande behovet av en kartläggning av vilka som inte får Landsbygdsnytt 
utdelad. Många medborgare på landsbygden inte får tidningen i brevlådan. 

Beslutsunderlag 
Mejlkonversation Postnord 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 89 Svar på övrig fråga gällande bredbandsutbyggnaden 
på landsbygden 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Svar på övrig fråga ställd av Larz Lundberg (L) från föregående 
sammanträde gällande en lägesrapport av bredbandsutbyggnaden på 
kommunens landsbygd. Näringslivsdirektör Göran Dahlén kommer under 
juni-sammanträdet informera nämnden angående bredbandsutbyggnaden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Information från Landsbygdsenheten om aktuella frågor: 

- Information om reviderat Landsbygdsprogram. 

- Kollektivtrafiken skrivelse. 

- Flytbrygga i Hampetorp. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 91 Uppföljning av landsbygdsprogrammet 
Ärendenummer: Ln 88/2019 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 
Information till Landsbygdsnämnden från parlamentarisk arbetsgrupp för 
implementering och uppföljning av landsbygdsprogrammet gällande 
uppföljning av Landsbygdsprogrammet. 
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- Information om synliggörandet det antagna reviderade 
Landsbygdsprogrammet inom kommunorganisationen. 

- Information om kommande uppföljningsträffar gällande 
Landsbygdsprogrammet med Programnämnd Samhällsbyggnad, 
Byggnadsnämnden, ÖBO samt Programnämnd Barn och Utbildning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Information från parlamentarisk arbetsgrupp medborgardialoger. 

- Information om medborgarbudget i Kilsmo. Omröstning om inlämnade 
förslag är nu påbörjad. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 93 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 

- Ingen ny information sedan förra sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 94 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. 

- Information om kommande dialog mellan Landsbygdsnämnden och LRF. 
Datum ej fastställt ännu. 

- Örebro kommuns förslag angående ny riktlinjer gällande byggande på 
åkermark har nu gått ut för remiss. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 95 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 2021-04-01 - 2021-05-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 96 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 att anmäla till nämnden. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

- Ingen information att tillägga på denna punkt vid dagen sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 98 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: 17 maj 2021. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 99 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd
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