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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2022-12-08 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Rådhuset, Dialogen 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Susann Wallin (S) 
Björn Ramstedt (S) 
Inger Carlsson (S) 
Bo Åkerling (C) 
Bengt Isacson (KD) 
Christina Hermansson Plaçon (V)         Närvarar §§150–171 
Maud Nimheim Ottosson (M) 
Larz Lundberg (L) Anmäler jäv §159 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anita Touronen (S) Anmäler jäv §162. Ersätter Karl-

Gustav Granberg §§150–161 och 
§§163–176 

Jane Karlsson (S) Ersätter Rickard Wrenne (M) §§150–
176 

Sofia Svanberg (KD) Ersätter Marianne Björk (KD) §§150–
176 

Mats Nilsson (V) Ersätter Arne Björklund (SD) §159. 
Ersätter Karl-Gustav Granberg (S) 
§162. Ersätter Christina Hermansson 
Placon §§ 172–176 

Barbro Klaeson (L) Ersätter Arne Björklund (SD) §§150–
158 och §§160–176. Ersätter Larz 
Lundberg (L) §159 

 
Övriga 
Mikael Ekman, Samordnande landsbygdsstrateg 
Irina Hallor, Landsbygdsstrateg 
Göran Dahlén, Näringslivsdirektör 
Markus Duberg, Ekonom 
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Paragraf 150–176 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
 
Carina Börjesson (M), justerare  
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§ 150 Övrig fråga gällande ekonomisk 
månadsrapportering på dagens sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Carina Börjesson (M) anmäler en övrig fråga om varför ekonomisk 
månadsrapportering tagits bort från ärendelistan till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
Övrig fråga besvaras under sammanträdet och tas till protokollet. 

§ 151 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- teaterföreställning "Syrenvägen" med Scenkonst 
Sörmland 
Ärendenummer: Ln 97/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Folkets hus i Axberg UPA har skickat in en redovisning gällande 
beviljat evenemangsbidrag på landsbygden för teaterföreställning "Syrenvägen" 
med Scenkonst Sörmland. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 152 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- Järle stationscafé och marknad 
Ärendenummer: Ln 58/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Järle byalag har skickat in en redovisning gällande beviljat evenemangsbidrag 
på landsbygden för Järle stationscafé och marknad. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
  
- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 153 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
farthinder i Latorp 
Ärendenummer: Ln 72/2021 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Latorps vägförening har skickat in en redovisning gällande beviljat 
utvecklingsprojekt på landsbygden för ett farthinder i Latorp. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
 
  
- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 154 Omfördelning av kvarvarande medel gällande 
ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
centrumutveckling i Stora Mellösa 
Ärendenummer: Ln 110/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa vägförening beviljades 2022-01-20 33 000 kronor i 
landsbygdsutvecklingsbidrag för att fortsätta arbetet med centrumutvecklingen 
i Stora Mellösa. Projektet bestod av vägvisare, utsmyckning/leksaker i sten, 
samt belysning av välkomstskylt. 

Föreningen har nu inkommit med en redovisning av projektet, och man har i 
samband med detta redovisat ett överskott på 6100. Föreningen ansöker nu 
om att få använda de överskjutande medlen fortsatt till centrumutvecklingen i 
Stora Mellösa. Deras förslag är att använda medlen till en flagga och stång i 
Stora Mellösa centrum. Det ska vara Stora Mellösas vapen på flaggan. 
Kostnaden för gjutning och stång är ca 11 000 kronor. Föreningen avser att 
bekosta resterande kostnader med egna medel. 

Detta är ett utmärkt sätt för föreningen att fortsätta sin centrumutveckling i 
Stora Mellösa. Landsbygdsnämnden föreslås att bevilja detta förslag angående 
de överskjutande medlen. 

Beslutsunderlag 
Förslag angående överskjutande medel 
Landsbygdsnämndens beslut 2022-01-20 
Redovisning 
Tjänsteskrivelse 2022-12-01 
Vapen Stora Mellösa 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Stora Mellösa Vägförening beviljas att använda 6100 kronor i form av 
överskjutande medel från tidigare beviljat utvecklingsbidrag för fortsatt 
utveckling av centrum i Stora Mellösa enligt ovan. Återrapportering ska ske i 
enlighet med riktlinjerna en månad efter att bidraget utnyttjats.  
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 155 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
julmarknad i Glanshammar 
Ärendenummer: Ln 125/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Samverkarna i Glanshammarsbygden ansöker om 25 000 kr för att anordna en 
julmarknad. En traditionell julmarknad med konst och hantverk som sker runt 
bygdegården (gruvbyn) i Glanshammar. Deltagande av medlemmar i 
Sockenmagasinet och Samverkarna i Glanshammar. 

Kostnadspost                           Belopp kronor 

Annons och broschyrgrafik      2 000 

Broschyr tryckning                   5 000 

Annons i NA                           18 000 

Summa:                                    25 000 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-18 
Ansökan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Samverkarna i Glanshammarsbygdens ansökan om 25 000 kr för att anordna 
en julmarknad avslås. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 156 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
SextettFestivalen i Breven 2023 
Ärendenummer: Ln 124/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Rostugnens Vänner ansöker om 19 000 kr för att anordna Sextettfestivalen i 
Breven 2023. 

SextettFestivalen startade 2010 och är ett återkommande lokalt evenemang 
andra lördagen i september. Festivalen har vuxit och är nu den största i sitt slag 
i landet. 2022 spelade 7 sextetter från Örebro län och mellansverige och drog 
en stor publik och uppmärksamhet i media. Festivalen kompletteras med 
konstutställningar i Kulturarvsdagens regi som stöds av RAA. De deltar i den 
europeiska Heritage Day. SextettFestivalen 2023 är planerad till lördag 9 
september. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-18 
Ansökan 
Revisionsberättelse 
Stadgar 
Årsberättelse 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Rostugnens Vänners ansökan om 19 000 kr för att anordna Sextettfestivalen i 
Breven 2023 avslås. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 157 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Förr och nu i Närkes Kil 
Ärendenummer: Ln 106/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Kils Hembygdsförening i Närkes Kil ansöker om 115 000 kr för att färdigställa 
skrift nummer tio i ordningen med titeln “Berättelse Förr och Nu i Närkes 
Kil” samt sammanställa dessa 10 skrifter till en bok. 

Under perioden 2005 – 2013 arbetade en medlem i föreningen (Kerstin Möller) 
med att sammanställa skrifter under titeln “Berättelse Förr och Nu i Närkes 
Kil”. Det blev 9 häftade skrifter i A5- format. En tionde var planerad, men 
kunde inte fullföljas. Det finns dock nedtecknat material för en sådan. 
Utgångspunkt för varje skrift har varit att vid sidan av annat material beskriva 
minst en av småbyarna i det gamla sockenområdet, genom intervjuer av dagens 
boende i byn. Nio av de 10 skrifterna finns i elektronisk form på föreningens 
hemsida: https://www.hembygd.se/kil/Kerstin-Mollers-skrifter 

Föreningen har beslutat att de skall försöka genomföra redigering av de tio 
skrifter så att det kan sammanställas till en bok och söker därför om bidrag till 
detta. Bidraget ska även finansiera en kompetent person som redaktör, samt 
finansiera tryckningen av boken. Boken ska illustreras med akvareller som 
föreningen äger. 

Budget  
Arvoden                25.000 SEK 

Tryckning              60.000 SEK 

Design                  15.000 SEK 

Oförutsett             15.000 SEK 

Totalt:                  115.000 SEK 

I ett läge där Landsbygdsnämnden snart upphör och nämndens medel börjar ta 
slut kan tyvärr inte ansökan beviljas 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10- 20 
Ansökan 
Verksamhetsberättelse 
Balans- och resultatrapport 
Program för 2022 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan om 115 000 kr för att färdigställa skrift nummer tio i ordningen med 
titeln “Berättelse Förr och Nu i Närkes Kil” samt sammanställa dessa 10 
skrifter till en bok, avslås 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 158 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Breven 1:129 
Ärendenummer: Ln 102/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Brevens bruks hembygdsförening ansöker om 51 250 kr i bidrag för att 
renovera hembygdsgårdens sockel. 
 
För att klara tidens tand och utvecklas behöver även ett 117 år gammalt hus stå 
på stadig grund. Putsen på hembygdsgårdens sockel börjar ramla av, fukt 
tränger in och frostskador riskerar att påverka muren bakom putsen. Detta 
behöver snarats åtgärdas enligt bifogad offert. Hembygdsgården kan sägas vara 
något av "aktivitetshjärtat" i Brevens bruk. Förutom 156 medlemmar (fler än 
antalet fastboende i Brevens) används lokalen året runt även av kyrkan, 
privatpersoner och grupper. Många av föreningens aktiviteter återfinns i 
verksamhetsberättelsen. 

I ett läge där Landsbygdsnämnden snart upphör och nämndens medel börjar ta 
slut, föreslås att ansökan beviljas med 25 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-19 
Ansökan 
Stadgar 
Årsbokslut 
Årsmötesprotokoll 
Verksamhetsberättelse 
Revisionsberättelse 
Offert 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Brevens bruks hembygdsförening får 25 000 kr i bidrag för att renovera 
hembygdsgårdens sockel. 

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. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 159 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
installation av AV-utrustning (projektorer) i 
konferenslokalen 
Ärendenummer: Ln 94/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Tysslinge Naturcenter ansöker om 17 500 kr för installation av AV-utrustning 
(projektorer) i konferenslokalen. Utrustningen skall användas för information 
och utbildning av unga och vuxna besökare i framför allt natur och mångfald. 

Till naturcentrets föredrag på onsdagarna användes samlingssalen, som kan ta 
emot 50 - 60 personer. Där finns både en bra projektor och en stor digital 
skärm. De projektorer de nu vill köpa ska sitta i dels det konferensrum som de 
använder idag men som behöver en ny projektor samt till ett nytt mindre 
konferensrum som de ordnar när de flyttar runt kontor och personalrum. 
Dessa projektorer har de inte köpt in då de inte har den ekonomin utan bidrag. 

I ett läge där Landsbygdsnämnden snart upphör och nämndens medel börjar ta 
slut, föreslås att bidrag ges till installation och inköp av en projektor dvs 8750 
kr. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-22 
Ansökan 
Lista på önskad utrustning 
Konstadsspecifikation 
Stadgar 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Stiftelseförklaring 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Tysslinge naturcenter beviljas 8750 kr för till installation och inköp av en 
projektor. 

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. 

Jäv 
Larz Lundberg (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i beslut av 
ärendet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 160 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Bänkbord rastplats 
Ärendenummer: Ln 113/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Odensbackens Vägförening ansöker om 17 688 kr i bidrag för två bänkbord. 

Vid macken i Odensbacken finns en informationsskylt och två slitna bänkbord. 
Dessa bänkbord fanns inte med i Förnya Odensbacken projektet men nu så 
visar det sig att de är genom ruttna. Därför söker de stöd för att beställa två 
bord till. Det är vuxenutbildningen vid Kumla kommun som gör dessa till 
priset på 8000 kr styck och sedan tillkommer frakt. Dessa bänkar är väldigt 
mycket använda och vägföreningen vill behålla den rastplats för dem som 
kanske stannar och handlar/tankar i byn. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Ansökan 
Offert produktion 
Offert transport 
Foto på gamla bänkbord 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

                      

- Odensbackens Vägförening ansökan om 17 688 kr i bidrag för två bänkbord 
avslås. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 161 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Historisk slinga i Stora Mellösa 
Ärendenummer: Ln 114/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa hembygdsförening ansöker om 53 625 kr för att göra en 
historisk slinga i Stora Mellösa. 

På en väg som sträcker sig mellan Stora Mellösa och badplatsen i Katrinelund 
finns flera platser med historisk anknytning och legender. Den historiska 
slingan ska utgå från dokumenterad historia samt nedskrivna sägner och 
legender och bestå av tio informationsskyltar i A5-format. Den störste 
markägaren utmed vägen är positiv till projektet. 
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltar                                                   28 625 kr inkl moms 

Gjutning, material och nedgrävning       25 000 kr inkl moms 

En bra idé och ett intressant projekt men i ett läge där Landsbygdsnämnden 
snart upphör och nämndens medel börjar ta slut, föreslås det att ansökan 
avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-17 
Ansökan 
Offerter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Stora Mellösa hembygdsförening ansökan om 53 625 kr för att göra en 
historisk slinga i Stora Mellösa, avslås. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 162 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Nattvandring i Östernärke 
Ärendenummer: Ln 117/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Tegelhuset i Odensbacken ansöker om 10 000 kr för projektet nattvandring i 
Östernärke. Tegelhuset har startat upp nattvandring då det varit oroligt i 
samhället med hot och trakasserier och onykterhet i lägre åldrar. De kommer 
att få hjälp med utbildning för nattvandrare. Förväntade effekter efter 
genomfört projekt är att det ska bli lugnt i samhället för alla medborgare. Men 
även att ungdomarna förstår allvaret i detta och att det måste få ett slut. 

Nattvandrarna gör en viktig insats och ansökan på 10 000 kr föreslås att 
beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-17 
Ansökan 
Bokslut 2021 
Revisorernas berättelse 2021 
Verksamhetsberättelse 2021 
Verksamhetsplan 2022 
Årsmötesprotokoll 2022 
Stadgar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Tegelhuset i Odensbacken ansökan om 10 000 kr för projektet nattvandring 
i Östernärke, beviljas. 

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. 

Jäv 
Anita Touronen (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i beslut av 
ärendet. 

Yrkande 
Susann Wallin (S), Bengt Isacson (KD), Carina Börjesson (M), Christina 
Hermansson Placon (V), Larz Lundberg (L), Barbro Klaeson (L), Per-Åke 
Sörman (C) och Bo Åkerling (C) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 163 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Örebro Eker 14:146 
Ärendenummer: Ln 118/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Ideella föreningen Ekersgården ansöker om 25 000 kr till en Luftvärmepump. 

Ideella föreningen Ekersgården bildades för tjugo år sedan. Föreningen har två 
syften, dels att förvalta Ekersgården, dels att verka för gemenskap i bygden. 
Föreningen har under åren underhållit fastigheten väl och den har i dag god 
standard med mötes-/festlokal, kök mm. På övervåningen finns en 
bostadslägenhet. Verksamheten går ut på att främja gemenskap och tillit bland 
de boende i Eker. 

Elkostnaderna är föreningens enskilt största kostnadspost. Uppvärmningen, 
vilket är den huvudsakliga energiförbrukningen, sker med hjälp av 
luftvärmepump och elradiatorer. Huset är relativt välisolerat för sin ålder men 
den svaga punkten har varit främst fönstren. 

Bidraget från Landsbygdsnämnden till fönsterbyte visar på att de för att 
matcha denna förbättring även borde anskaffa en ny luftvärmepump. Sedan 
förra ansökan har elpriserna skenat och det mesta tyder på att de inom 
överskådlig tid kommer att ligga på en högre nivå än tidigare. 

Den befintliga luftvärmepumpen är ca 20 år gammal och har tjänat väl. Ett 
utbyte närmar sig i snabb takt och den förväntade gränsen för den tekniska 
livslängden passerats. Den ekonomiska livslängden torde vara kortare eftersom 
de nya värmepumparna har en klart bättre energieffektivitet. De kan dessutom 
styras på avstånd via WiFi och en app något som väsentligen skulle öka 
föreningens kontroll över hur värmepumpen anpassas till behoven.  I samband 
med uthyrning är det vanligt att gäster fingrar på värmepumpens inställningar. 
Med en modern luftvärmepump och med hjälp av WiFi och en app kan de 
enkelt justera inställningar inte bara efter uthyrningar utan också för att inför 
uthyrningar ställa in rätt temperatur mm.  

I ett läge där Landsbygdsnämnden snart upphör och nämndens medel börjar ta 
slut, föreslås det att ansökan avslås. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-17 
Ansökan 
Årsmötesprotokoll 
Verksamhetsberättelse 
Revisionsberättelse 
Resultat – och balansräkning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ideella föreningen Ekersgården ansökan om 25 000 kr till en 
Luftvärmepump, avslås. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 164 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Sveriges Pomologiska Sällskaps testodling i Hidingsta 
Ärendenummer: Ln 119/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Pomologiska Sällskap ansöker om 173 000 kr för uppsättning av 
stängsel runt testodling i Hidingsta. 

Sällskapet organiserar en testodling i Hidingsta för att testa äldre kultursorter 
på flera olika grundstammar med syftet att bedöma deras potential att 
användas i kommersiell odling alternativt deras användning i privata 
villaträdgårdar. Testodlingen kommer även till viss del att användas som ett 
klonarkiv för sällsynta sorter eller äldre återfunna sorter. 

Sällskapet förväntar sig kunna visa att några av de åtta undersökta äldre 
kultursorterna på några av de använda åtta grundstammarna fungerar för att ge 
optimalt utbyte i en kommersiell odling. Ett annat förväntat resultat är att se 
vilka sorter och grundstammar som är bra att använda i villaträdgårdar. De 
hoppas även kunna se och beskriva effekter av klimatförändringarna som en 
grund för den diskussion som sker om hur man kan kompensera för den. 

I ett läge där Landsbygdsnämnden snart upphör och nämndens medel börjar ta 
slut, föreslås det att ansökan avslås. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-18 
Ansökan 
Stadgar 
Projektplan 
Utfall 2020, 2021, budget 2022 
Verksamhetsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Sveriges Pomologiska Sällskap ansökan om 173 000 kr för uppsättning av 
stängsel runt testodling i Hidingsta, avslås. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 165 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Barn i balans 
Ärendenummer: Ln 121/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Omställning Östernärke ansöker om 13 000 kr till utbildning i kursen Barn i 
balans. 

Omställning Östernärke söker pengar för att utbilda två instruktörer i kursen 
barn i balans https://chiball.se/store/product/barn-i-balans-e-utbildning. Det 
är en distansutbildning med fokus på yoga, rörelse och balans. Efter 
genomgången kurs kommer instruktörerna att erbjuda en kurs till barn och 
unga i Östernärke med träffar varje vecka under VT-23.  De tror att de kan få 
tillgång till lokal utan kostnad men kan behöva komplettera ansökningen om så 
inte är fallet. 

Kostnadsberäkning: 
Kostnadspost                              Belopp kronor 
utbildning för 2st på distans       7800 
20 bollar a 250:-/st                     5000 
oförutsedda utgifter                    200 

Summa:                                     13000 kr  

Det är viktigt att det finns aktiviteter för barn och unga. I ett läge där 
Landsbygdsnämnden snart upphör och nämndens medel börjar ta slut, föreslås 
att halva ansökan om bidrag beviljas dvs 6500 kr. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-18 
Ansökan 
Årsmötesprotokoll, 
Resultaträkning 
Stadgar 
Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Omställning Östernärke beviljas 6500 kr till utbildning i kursen Barn i 
balans. 

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. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 166 Lägesrapport gällande bredbandsutbyggnaden 
Handläggare: Göran Dahlén 

Ärendebeskrivning 
Göran Dahlén informerar nämnden gällande bredbandsutbyggnaden i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 167 Skrivelse till Kulturnämnden gällande fritidsgårdens 
öppettider i Odensbacken 
Ärendenummer: Ln 127/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden vill uppmärksamma Kulturnämnden på att Fritidsgården 
i Odensbacken stänger 30 till 60 minuter innan buss 800 avgår. Det har varit en 
hel del oroligheter i Odensbacken med ungdomar inblandade. Om 
fritidsgården skulle anpassa sina öppettider till bussens avgångstider, så kanske 
delar av detta kunde undvikas. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 

Förslag till beslut 
- Skrivelsen antas och skickas vidare till Kulturnämnden. 

Beslut 
- Skrivelsen antas och skickas vidare till Kulturnämnden. 

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

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella frågor från Landsbygdsenheten: 

- Återkoppling från Agrodagen 2022. 

- Återkoppling från Leader. 

- Information om Hjälmarstrategin. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Power Point-presentation 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 169 Information från parlamentarisk arbetsgrupp 
gällande Landsbygdsnämndens bokslut 2015–2022 
Ärendenummer: Ln 107/2022 
Handläggare: Irina Hallor 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. 
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§ 170 Landsbygdsnämndens slutrapport för åren 2015 - 
2022 
Ärendenummer: Ln 107/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämndens slutrapport beskriver hur nämnden tog sig an uppdragen 
den fick i samband med att den bildades år 2015 och utvecklingen under de två 
mandatperioder den var verksam. Den innehåller också en del tips om 
demokratisyftande och jämställdhetsintegrerade metoder och beskrivning av 
framtida utmaningar gällande landsbygdsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport 2015 - 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsnämnden antar slutrapport för nämndens arbete år 2015–2022. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 171 Tillsynsrapport 2022 
Ärendenummer: Ln 123/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Tillsynsområdet har valts utifrån genomförd riskanalys 2022-02-07. Nämnden 
har tidigare granskat redovisningar av beviljade bidrag, vilket redovisades i 
tillsynsrapport 2020. Granskningen gällde år 2015 – 2017. Nu har år 2018 – 
2021 granskats tillsammans med en löpande granskning av bidrag beviljade 
under år 2022. Detta är särskilt viktigt med tanke på Landsbygdsnämndens 
avveckling till 2023. Sammantaget kvarstår 18 ej redovisade projekt av 52 vid 
uppföljningens start. 6 av de 18 ej redovisade är pågående projekt som inte är 
klara. Dessa 6 ska föras över i ny serie, eftersom Landsbygdsnämnden 
avvecklas. 

De kvarvarande 12 bidragsmottagarna har alla fått påminnelser och ett antal 
förväntas inkomma med redovisningar inom kort. Resterande ej redovisade 
bidrag förs över i ny serie. Under år 2022 har Landsbygdsnämnden beviljat 45 
bidragsansökningar. 13 är redovisade och stängda. 17 är längre projekt och kan 
inte redovisas. 15 kan redovisas. 

Nämndens samlade arbete och metoder för att säkra intern kontroll bedöms 
utifrån grad av kontroll till medelhög. 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2022 
Tillsynsplan 2022 
Förslag tillsynsrapport 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Tillsynsrapport- uppföljning av intern kontroll 2022 godkänns. 

2. Tillsynsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 172 Preliminär Årsberättelse 2022 
Ärendenummer: Ln 122/2022 
Handläggare: Mikael Ekman Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
I och med att landsbygdsnämnden avvecklas vid årsskiftet så är denna 
årsberättelse preliminär och beslut om årsberättelsen fattas senare av 
Kommunstyrelsen. 

Nämnden har inte genomfört några egentliga medborgardialoger under år 
2022. En ytterligare medborgarbudgetprocess har genomförts i en av 
kommunens småorter med gott resultat och lokalt engagemang. Temat för 
uppföljningsarbetet år 2022 har fortsatt varit byggande och boende på 
landsbygden. Uppföljningsträffarna, i form av presidieträffar, har genomförts 
med Programnämnd samhällsbyggnad och Tekniska nämnden, främst utifrån 
tillgång till byggbar mark utanför Örebro tätort samt utbyggnaden av 
kommunalt vatten och avlopp och detta i förhållande till utdömda enskilda 
avlopp på kommunens landsbygd. Även frågan om säkra skolvägar på 
landsbygden har tagits upp. Under hösten har inga uppföljningsträffar 
genomförts. 

Nämnden har under år 2022 sammanställt sina erfarenheter av sin verksamhet 
under två mandatperioder genom den slutrapport av nämndens arbete som har 
framställts under hösten. Efter att ha nåtts av signaler om att en del barn och 
unga riskerar att dras in i brottslighet och missbruk i en av våra kommunala 
kärnor, så tog nämnden initiativ till ett möte med ortens föreningsliv. Mötet 
ledde till att nämnden avsatte medel som kunde sökas i syfte att skapa 
förebyggande eller främjande åtgärder. Nämnden beslutade också att genom en 
skrivelse till ansvariga kommunala nämnder försöka få svar på hur mycket 
dessa känner till om dessa problem, samt vilka åtgärder som eventuellt 
planeras. Detta handlar delvis om den specifika orten, men också vilken 
förberedelse och planering det finns när problem av den här karaktären visar 
sig i någon av våra kommunala kärnor i allmänhet och på ett strategiskt plan. 

Nämnden har fortsatt att stötta Agro Örebros engagemang i 
kompetensutveckling för landsbygdsföretag i de gröna näringarna under år 
2022. Detta är viktiga frågor för framtiden och lokal livsmedelsproduktion. 

Nämndens utfall för perioden januari till oktober uppgår till 5 488 tkr, vilket 
motsvarar 87 procent av den tilldelade budgetramen. Nämnden prognostiserar 
med ett nyttjande av samtliga budgetmedel, således är prognosen för helår i 
nivå med budgeterade kostnader.  

Beslutsunderlag 
Preliminär årsberättelse 2022 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden antar preliminär årsberättelse för 2022. 

2. Preliminär årsberättelse överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

3. Driftbudgeten revideras enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 173 Anmälan om delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ln 6/2022 
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 2022-11-01 - 2022-12-01 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 174 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. 

- Inga anmälda handlingar till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

- Presidiet, övriga nämnden samt förvaltningen tackar varandra för ett mycket 
gott samarbete under de gångna åren. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 
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§ 176 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: 28 november 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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