
 

Protokoll Ln 154/2020 
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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2021-04-14 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Rådhuset, Dialogen/Via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
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) 
Arne Björklund (SD) 
 
 
Närvarande ersättare 
Anita Touronen (S) 
Per-Erik Andersson (S) 
Janet Karlsson (S) 
Anna Heder (C) 
Sofia Kjellberg (KD) 
Mats Nilsson (V) 
Barbro Klaeson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Kristin Vettorato Landsbygdsstrateg 
Andreas Nylén Ekonom 
 
Paragraf 50–70 
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Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
Carina Börjesson (M), justerare 
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§ 50 Övrig fråga gällande placering av mobil matbutik i 
Ölmbrotorp 

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

Beslut 
- Frågan tas till nästkommande presidieberedning för vidare handläggning. 

§ 51 Övrig fråga gällande gymmet i Glanshammars 
bygdegård 

Ärendebeskrivning 
Carina Börjesson (M) ställer en övrig fråga om vad som sker med gymmet i 
Glanshammars bygdegård när bygdegården nu stängs, och om 
Landsbygdsnämnden kan vara behjälplig i att finna en ny plats för ett gym i 
Glanshammar. 

Beslut 
- Frågan tas till nästkommande presidieberedning för vidare handläggning. 

§ 52 Övrig fråga gällande kartläggning av vilka som inte 
får Landsbygdsnytt utdelad 

Ärendebeskrivning 
Larz Lundberg (L) ställer en övrig fråga om behovet av en kartläggning av vilka 
som inte får Landsbygdsnytt utdelad. Många medborgare på landsbygden inte 
får tidningen i brevlådan. 

Beslut 
- Frågan tas till nästkommande presidieberedning för vidare handläggning. 

§ 53 Övrig fråga gällande bredbandsutbyggnaden på 
landsbygden 

Ärendebeskrivning 
Larz Lundberg (L) ställer en övrig fråga gällande en lägesrapport av 
bredbandsutbyggnaden på kommunens landsbygd. 

Beslut 
- Frågan tas till nästkommande presidieberedning för vidare handläggning. 
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§ 54 Redovisning av beviljat bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - hembygdsgården i Mörby 
Ärendenummer: Ln 36/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa hembygdsförening har skickat in redovisning av beviljat bidrag 
till upprustning av samlingslokaler för borrning av brunn till Hembygdsgården 
i Mörby. 

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. 

§ 55 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
tryck av ny folder, Närkes kils församlingshem 
Ärendenummer: Ln 39/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Närkes Kils församlingshem ansöker om 3 127 kronor i 
landbygdsutvecklingsbidrag till en uppdaterad folder. Syftet är att 
marknadsföra föreningen för att få huset mer uthyrt i framtiden, så fort 
pandemilagen lättar på restriktionerna. Foldern ska delas ut till i första hand 
hushållen i Närkes Kil samt även i samband med de aktiviteterna som 
föreningen genomför. 

Den tidigare foldern ansökte Klockargården Närkes Kil, om medel till, som 
också beviljades 11 718 kr för detta ändamål. Det har inkommit en enkel 
rapport från Klockargården som anger att pandemin lagt sig som en ”våt filt” 
över verksamheten. Det finns anledning att efterfråga en mer komplett 
redovisning när det finns bättre möjligheter att summera resultatet av 
utdelningen av den foldern. 
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Förslaget är att bevilja Närkes Kils församlingshem bidraget på 3 127 till en 
uppdatering av foldern. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Kompletterande ansökan 
Årsmötesprotokoll 2020 
Information om föreningen 
Resultat och balansräkning 2020 
Offert 
Stadgar 
Verksamhetsberättelse 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Närkes Kils församlingshem beviljas 3 127 kronor i 
landsbygdsutvecklingsbidrag för tryckning av uppdaterad folder. 
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. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 56 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - ny 
gungställning till Klockhammars badplats 
Ärendenummer: Ln 32/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Klockhammars samfällighetsförening ansöker om 50 000 kronor i 
utvecklingsbidrag till en ny gungställning till Klockhammars badplats då den 
tidigare ställningen dömdes ut vid förra årets lekplatsbesiktning. Badet vid 
kvarndammen i Klockhammar är ett populärt och välbesökt bad. Det är i 
vanliga fall öppet för allmänheten. Tillträdet för allmänheten begränsades en 
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kortare period under sommaren 2020 på grund av Covid-19. Förlaget är att 
bevilja samfällighetsföreningen ett bidrag på 32 500 till själva gungställningen, 
medan resterande kostnader för sand, fallskydd och staket får föreningen 
bekosta med egna medel. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Meddelande 
Ekonomisk redovisning 2020 
Balansrapport, bokslut 2020 
Resultatrapport 2020 
Årsberättelse 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Klockhammars samfällighetsförening beviljas 32 500 kronor i 
utvecklingsbidrag för inköp av gungställning till badplatsen. 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 
Christina Hermansson Placon (V) yrkar bifall på 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 57 Remiss - strategi för brottsförebyggande arbete 
Ärendenummer: Ln 24/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbetet har givit 
säkerhetschefen i uppdrag att ta fram en strategi för det brottsförebyggande 
arbetet i Örebro kommun. Säkerhetsavdelningen har, genom ansvarig 
tjänsteperson, framställt ett förslag på en sådan strategi och 
säkerhetsavdelningen vill nu inhämta synpunkter på detta förslag. 
Synpunkterna ska lämnas till säkerhetsavdelningen senast den 30 april 2021 
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Beslutsunderlag 
Remissmissiv. 
Förslag till Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro 
kommun. 
Tjänsteskrivelse med förslag till synpunkter. 2021-03-26 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsnämnden antar förslaget gällande synpunkter på förslaget om 
Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun. 

Yrkande 
Carina Börjesson (M) yrkar avslag till förmån för eget skriftligt yrkande. 

Larz Lundberg (L), Anna Hedström (S) och Inger Carlsson (S) yrkar bifall på 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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) och Rickard Wrenne (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

§ 58 Beredning - 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 
riktlinjerna i den granskning av arbetet med bidragsgivning till föreningar i 
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Örebro kommun, som PwC har genomfört på uppdrag av kommunens 
revisorer. 

Därför föreslås att en revidering av riktlinjerna genomförs, med beredning vid 
Landsbygdsnämndens sammanträde i april månad och med beslut vid 
Landsbygdsnämndens sammanträde i maj månad. 

Beslutsunderlag 
Föreslagna riktlinjer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämndens parlamentariska arbetsgrupp för medborgardialoger har 
i uppdrag att arbeta med utveckling av landsbygdsnämndens 
medborgardialoger. Under 2020 har Landsbygdsnämnden bland annat börjat 
arbeta med digitala medborgardialoger i samband med pandemin samt att 
bygga dialoger utifrån utvalda teman baserade på verksamhetsplanen eller 
resultatet från tidigare enkätundersökningar. Förändringarna tillsammans med 
diskussioner om medborgardialogernas utveckling i stort har väckt önskemål 
om en genomgång av nämndens riktlinjer för medborgardialoger för att se över 
eventuella behov av uppdateringar, men även för att stämma av efterlevnaden 
av riktlinjerna i medborgardialogsprocessen. Den parlamentariska 
arbetsgruppen för medborgardialoger konstaterar att riktlinjerna för 
medborgardialoger i det stora hela är mycket bra och fortsatt aktuella. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-31 
Landsbygdsnämndens Riktlinjer för medborgardialoger med förslag på 
ändringar 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Fastställande av 
riktlinjer för landsbygdsnämndens medborgardialoger sker på nämndens 
sammanträde i maj. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 60 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ln 3/2021 
Handläggare: Andreas Nylén 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för mars månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport. 
Bilaga 1. 
Bilaga 2. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Information från Landsbygdsenheten om aktuella frågor: 

- Information angående uppdrag, belysning i Tysslinge. 

- Information om samarbete med Länsstyrelsen angående betaltjänster.  
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- Information om trafikförändringar i kollektivtrafiken.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 62 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. 

- Information om det fortsatta arbetet med kommande uppföljningsträffar 
samt information om vilka nämnder som ska kontaktas för en träff. 

- Information om att det reviderade landsbygdsprogrammet ska tas upp på 
kommande Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 63 Information om medborgardialoger 
Ärendenummer: Ln 199/2018 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Information från parlamentarisk arbetsgrupp medborgardialoger. 

- Information om sammanställt resultat från genomförd näringslivsdialog den 3 
mars. 

- Information om kommande dialoger/tidsplan gällande medborgarbudget 
Kilsmo:  

 28 april: digital dialog 
 29 april-15 maj: lämna ditt förslag 
 18 maj: digital dialog 
 19 maj-9 juni: rösta på ditt förslag 
 15 juni: vinnande förslag presenteras 

- Information om nämndens deltagande på digital träff med 
Nyföretagarcentrum den 25 mars. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av näringslivsdialog 3 mars 2021. 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 64 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. 

- Information om pågående process med strategiarbete gällande gemensamma 
projekt för hela Hjälmarområdet. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 65 Information om uppdrag gällande dialog angående 
åkermark med LRF 
Ärendenummer: Ln 21/2021 
Handläggare: Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har överlämnat ett ärende till 
Landsbygdsnämnden. Ärendet gäller skrivelser från LRF Örebro, 
Regionstyrelsen och LRF:s kommungrupp Örebro. Skrivelserna behandlar 
stärkt skydd för åkermark mot exploatering. Specifikt LRF: s kommungrupp 
önskar kontakt och dialog kring dessa frågor med Örebro kommun. Kristin 
Vettorato informerar Landsbygdsnämnden hur arbetet med uppdraget 
fortskrider.  

- Kontakt med Stadsbyggnad är upprättad och Stadsbyggnad kommer kontakta 
LRF för fortsatt arbete gällande ärendet. Landsbygdsnämnden följer detta och 
ger stöd vid behov.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 66 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 mars månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 67 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 inkomna handlingar att redovisa. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 68 Ordförandes information 
Ärendenummer: Ln 7/2021 
Handläggare: Per-Åke Sörman Anna Hedström 

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

- Information gällande Örebro kommuns Grönstrategi. 

- Information om genomfört möte med Örebro kommuns upphandlingschef, 
skafferiavtal och småskalighet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 69 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 april 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. 

§ 70 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd 
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