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Bjarne Bäckström (SD) Bjarne Bäckström (SD) ersätter Arne 

Björklund (SD) §§1-21 
 
Närvarande ersättare 
Janet Karlsson (S) 
Sofia Kjellberg (KD) 
Mats Nilsson (V) 
Maud Hadders (M) 
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Mikael Ekman Samordnande landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Markus Duberg Ekonom 
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§ 1 Övrig fråga om information gällande Närtrafik på 
landsbygden 

Ärendebeskrivning 
Christina Hermansson Placon (V) anmäler en övrig fråga med önskemål om en 
dragning gällande Länstrafikens Närtrafik på kommunens landsbygd. 

Beslut 
- Frågan tas till kommande ordförandeberedning för vidare handläggning. 

§ 2 Övrig fråga om nedlagda busslinjer 

Ärendebeskrivning 
Carina Börjesson (M) anmäler en övrig fråga med önskemål om en 
statusuppdatering angående nedlagda busslinjer på kommunens landsbygd, och 
hur de som drabbats av nedläggningarna ser på siutationen.   

Beslut 
- Frågan tas till kommande ordförandeberedning för vidare handläggning. 

§ 3 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden - 
Gällersta Visfestival 
Ärendenummer: Ln 80/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Gällersta forngårdsförening har lämnat in en redovisning gällande 
beviljat evenemangsbidrag på landsbygden för evenemanget, Gällersta 
Visfestival. 

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. 
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§ 4 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
barn- och familjeföreställning under sportlovet 
Ärendenummer: Ln 154/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Axbergs Folketshus förening ansöker om 2000 kronor i evenemangsbidrag för 
att arrangera barn och familjeföreställningen ”Ful kan du va själv! – sa 
ankungen” under sportlovet. Scenkonst utanför tätort tar inför varje spelår 
fram ett utbud med professionell teater och scenkonst, speciellt anpassat för 
mindre scener och lokaler. Detta utbud av subventionerat av Region Örebro 
län för ideella föreningar och lokalhållare utanför den större tätorten. Axbergs 
Folketshus förening fortsätter sitt idoga arbete med att arrangera 
teaterföreställningar i Ölmbrotorp och detta arbete är väl känt av 
Landsbygdsnämnden.  Förslaget är att bevilja föreningen ansökt belopp med 
en för hoppning om att arrangemanget är möjligt att genomföra vecka 8 då 
sportlovet infaller. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Stadgar 
Balansräkning 
Resultaträkning 
Årsmötesprotokoll 2021 
Verksamhetsberättelse 2020 
Registreringsbevis 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Axbergs Folketshus förening beviljas ett bidrag på 2000 kronor i 
evenmangsbidrag för att arrangera barnteater. 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. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 5 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
lokaler och utveckling Ekersgården 
Ärendenummer: Ln 114/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Ideella föreningen Ekersgården ansöker om sammantaget 428 500 kronor i 
bidrag Ansökan innehåller två projekt som därför beskrivs var och en för sig. 

Bidrag för upprustning av samlingslokaler - Investering i sänkta energidriftskostnader 

Ekersgården ansöker om bidrag för upprustning av samlingslokaler på 278 500 
kronor att användas till fönsterbyte. Samlingslokalens uppvärmning sker med 
luftvärmepump och elradiatorer. Lokalen är relativt välisolerad, men fönstren 
är av gammal typ. Ett byte av fönstren skulle påverka elförbrukningen positivt, 
vilket får anses bra både ur ekonomisk synvinkel för föreningen och även ur ett 
miljö- och klimatperspektiv. Med dagens osäkra elprismarknad och ibland 
mycket höga priser kan fönsterbytet vara betydelsefullt för föreningens 
framtida verksamhet. Landsbygdsnämnden har tidigare vid ett flertal tillfällen 
varit med och stöttat upprustningsprojekt på landsbygden med dessa 
ekonomiska och klimatmässiga fördelar. Förslaget är att bevilja föreningen 
ansökt belopp. 

Utvecklingsbidrag – mötesplats vid Ekersgården 

Ekersgården ansöker om 150 000 kronor till att skapa en mötesplats i 
anslutning till samlingslokalen, innefattande utegym och lekplats. Föreningen 
har för avsikt att göra mycket av arbetet själva.  Syftet med projektet är att öka 
Ekersgårdens attraktivitet och att samla gamla och nya Ekersbor i alla åldrar. 
Målet för projektet är alltså ett utegym som passar alla åldrar i kombination 
med en lekplats. Föreningen avser alltså att egenproducera gymmet och 
lekplatsen så långt det är möjligt. Om kostnaden överskrider det ansökta 
beloppet kommer föreningen att tillskjuta egna medel. 

Landsbygdsnämnden har länge stöttat utvecklingen av mötesplatser på 
landsbygden. Denna ansökan ligger i linje med denna ambition. Förslaget är att 
bevilja föreningen det ansökta beloppet.  
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Beslutsunderlag 
Ansökan 
Bilaga: Utveckling Ekersgården. 
Årsstämma 2021 
Verksamhetsberättelse 2020 inkluderande revisionsberättelse 2020. 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Verksamhetsplan 2021 
Stadgar 
Offert fönsterbyte 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Föreningen Ekersgården beviljas 278 500 kronor till upprustning av 
samlingslokal gällande fönsterbyte. Återrapportering ska ske i enlighet med 
riktlinjerna en månad efter att bidraget utnyttjats. Medel anvisas från anslaget 
om stöd till upprustning av samlingslokaler. 

2. Föreningen Ekersgården beviljas 150 000 kronor för att uppföra ett utegym 
och en lekplats. Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna en månad 
efter att bidraget utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till 
landsbygdsutveckling. 

3. De två olika projekten ska redovisas till Landsbygdsnämnden var för sig. 

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

Yrkande 
Larz Lundberg (L), Carina Börjesson (M), Anna Hedström (S) och Christina 
Hermansson Placon (V) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 6 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
centrumutveckling i Stora Mellösa 
Ärendenummer: Ln 110/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa vägförening ansöker om 33 000 kronor i 
landsbygdsutvecklingsbidrag för att fortsätta arbetet med centrumutvecklingen 
i Stora Mellösa. Syftet är att fortsätta arbetet med att utveckla området vid ICA 
nära i Stora Mellösa till ett centrum.  Projektet förväntas bidra till förstärkt 
näringsliv, förstärkt identitet och sammanhållning, samt stimulera till framväxt 
av nya företag. Projektet består av vägvisare, utsmyckning/leksaker i sten, samt 
belysning av välkomstskylt. Detta är ett bra projekt och Landsbygdsnämnden 
föreslås att fortsätta att stötta vägföreningens ambitioner att utveckla 
centrumet i Stora Mellösa genom att bevilja föreningen ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Ansökan 
Bilaga, ansökan 
Stadgar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag  till Landsbygdsnämnden: 

 

1. Stora Mellösa Vägförening beviljas 33 000 kronor i utvecklingsbidrag för 
fortsatt utveckling av centrum i Stora Mellösa. 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. 

3. Föreningen ansvarar själv för att följa eventuella regelverk gällande belysning 
av skylt invid väg, samt för att tillstånd från markägare finns för projektet i 
stort. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 7 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
gemensam bussresa med företagarföreningarna 
Ärendenummer: Ln 151/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Tysslinge företagare ansöker om bidrag på 50 000 kronor för att genomföra en 
gemensam bussresa tillsammans med de övriga företagarföreningarna som är 
verksamma på landsbygden i Örebro kommun. Syftet med resan är att 
medlemmarna i de olika föreningarna får träffas och umgås en hel dag. Detta 
förväntas leda till inspiration, ökat nätverkande mellan föreningarna samt 
bättre samarbete och kontakt. Syftet med ansökan, som kan leda till ökat 
nätverkande mellan föreningarna samt bättre samarbete och kontakt är bra. 
Det borde emellertid finnas möjligheter att genomföra olika aktiviteter 
tillsammans för att uppnå detta syfte med de medel som Landsbygdsnämnden 
årligen betalar ut till föreningarna, genom att finansiera sådana projekt 
gemensamt. De ansökta medlen är dessutom öronmärkta för projekt inom 
lokal livsmedelsproduktion samt besöksnäring och naturturism. 
Landsbygdsnämnden föreslås att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Balansräkning 2021 
Resultaträkning 2021 
Handlingsplan och budget 2021 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan avslås. 

Jäv 
Larz Lundberg (L) och Karl-Gustav Granberg (S) deltar inte i handläggning 
eller beslut av ärendet på grund av jäv. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 8 Årsberättelse 2021 
Ärendenummer: Ln 153/2021 
Handläggare: Mikael Ekman Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Coronapandemin har naturligtvis präglat landsbygdsnämndens verksamhet. 
Nämnden har inte kunnat genomföra några fysiska medborgardialoger under år 
2021. I stället har nämnden genomfört fem digitala medborgardialoger under 
året gällande företagande och bo och byggande på landsbygden, samt i 
samband med medborgarbudgetprocessen. Medborgarbudgetprocessen 
genomfördes i en av kommunens småorter med gott resultat och lokalt 
engagemang.   

Nämndens uppföljningsarbete gällande landsbygdsprogrammet har utvecklats 
väl. Att följa upp programmet via teman har visat sig vara framgångsrikt, såväl 
som att koppla samman uppföljningen med medborgardialogerna utifrån 
samma tema.   

Temat för uppföljningsarbetet år 2021 har varit byggande och boende på 
landsbygden, där frågor gällande bristen på tomtmark i de kommunala 
kärnorna och detaljplanerna för verksamhetsmark, som inte är anpassade för 
nutida behov, har tagits upp Även behovet av hyresrätter på landsbygden har 
behandlats. 

Nämnden beslutade att fortsätta att stötta Agro Örebros engagemang i 
kompetensutveckling för landsbygdsföretag i de gröna näringarna under år 
2021. Detta är viktiga frågor för framtiden och lokal livsmedelsproduktion. 
Under våren fortsatte också satsningen på nyföretagande på landsbygden i 
samarbete med Nyföretagarcentrum, med många deltagare och ett lyckat 
resultat. 

Beslutet att avveckla Landsbygdsnämnden till nästa mandatperiod har 
naturligtvis skapat en viss oro för hur ett landsbygdsperspektiv ska fortleva i 
den kommunala organisationen. Det finns en del frågetecken som behöver 
rätas ut. I nämndens verksamhetsplan med budget för år 2022 finns planering 
för detta. 

Nämnden redovisar ett utfall för året på 6 40 tkr, vilket motsvarar ca 99,6 
procent av den tilldelade budgetramen. Den positiva budgetavvikelsen uppgår 
till 24 tkr I delårsrapport 2 prognostiserades med ett en positiv avvikelse på 16 
tkr. 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse 2021 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden fastställer årsberättelse för 2021. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 9 Tillsynsrapport 2021 
Ärendenummer: Ln 111/2021 
Handläggare: Mikael Ekman Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Tillsynsområdena har valts utifrån genomförd riskanalys 2020-11-30. I 
riskanalysen genomförd år 2020 framgår att det finns risk för brister vad det 
gäller efterlevnaden av nämndens egna riktlinjer för medborgardialoger. Om 
inte de beslutade riktlinjerna följs finns risken att kvaliteten på nämndens 
medborgardialogsprocesser blir bristfällig. Det kan i sin tur leda till att tillit och 
förtroende för nämnden försämras.   

En annan möjlig brist är bristande rutiner i utbetalningsprocessen gällande 
Landsbygdsnämndens bidrag, som kan skapa fördröjning av utbetalningar. 
Detta kan få konsekvenser vid exempelvis bidrag till evenemang på 
landsbygden 

Granskningen angående”. Efterlevnaden gällande Landsbygdsnämndens egna 
riktlinjer för medborgardialoger” genomfördes genom granskning av samtliga 
minnesanteckningar från den Parlamentariska gruppens sammanträden, 
genomförda år 2018–2021 med riktlinjerna inför dialog som utgångspunkt. 
Granskningen visar på en positiv utveckling gällande förberedelser inför 
medborgardialoger enligt nämndens egna riktlinjer för medborgardialoger. Två 
av de nio punktade frågeställningarna som ska behandlas inför 
medborgardialog är fortsatt bristfälligt behandlade i den parlamentariska 
arbetsgruppen. Förslag finns på åtgärder för detta. 

Granskningen angående” Utbetalningsprocessen gällande 
Landsbygdsnämndens bidrag” Utbetalningar av Landsbygdsnämndens bidrag 
under år 2021 har granskats utifrån en eventuell fördröjning av utbetalning och 
om så är fallet, fördröjningens orsak i utbetalningsprocessen. Granskningen 
utfördes genom ett antal stickprov. Sammantaget bedömer tillsynsansvarig att 
inga brister finns inom tillsynsobjektet då det säkerställs att utbetalningar har 
utförts inom ramar för vad som anses vara fullt godkända.  



ÖREBRO Protokoll  
 

  11 (19) 
 

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

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2021 
Förslag tillsynsrapport 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden 

  

1. Tillsynsrapport– uppföljning av intern kontroll 2021 godkänns. 

2. Tillsynsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 10 Attestförteckning 2022 
Ärendenummer: Ln 10/2022 
Handläggare: Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter 
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens 
förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska finnas 
tillgänglig hos förvaltningsledningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar förslag till attestanter för 
Landsbygdsnämndens verksamhetsområde (se bilaga) 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Attestanter för Landsbygdsnämndens verksamheter år 2022 utses enligt 
ovanstående förslag. 

2. Näringslivsdirektören får i uppdrag att löpande besluta om ändringar i 
attestförteckningen vid person- och verksamhetsförändringar under året. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 11 Beredning av remiss: strategi för utveckling av 
Hjälmaren som rekreationsområde 
Ärendenummer: Ln 108/2021 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad har genom tjänstepersoner inom 
Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen 
formulerat en strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde. 
Målet med strategin är att skapa en sammantagen bild av Örebro kommuns 
ambition för hur Hjälmaren kan tillgängliggöras och bli mer attraktivt som 
rekreationsområde för både kommuninvånare och besökare. 

Landsbygdsnämnden bereder remissen under dagens sammanträde. Beslut 
kommer tas under sammanträdet den 17 februari. 

Beslutsunderlag 
Remissversion: strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde 
Remissmissiv 
Sändlista 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 12 Utgivningsplan för Landsbygdsnytt 2022 
Ärendenummer: Ln 148/2021 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Mellan Landsbygdsnämnden och produktionsbyrån Clearberry AB finns ett 
avtal avseende produktion av tidningen Landsbygdsnytt som utgår till hela 
landsbygden i Örebro kommun. 

Beslutsunderlag - Utgivningsplan Landsbygdsnytt 

Följande är datum för redaktionsmöten och tryck samt datum för distribution 
2022: 

#1 

Redaktionsmöte: 11/1 

Deadline: 18/2 

Tryck: 25/2 

Distribution: 14/3 

#2 

Redaktionsmöte: 5/4 

Deadline: 20/5 

Tryck: 27/5 

Distribution: 13/6 

Extra redaktionsmöte: 15/6 inför #3 

#3 

Redaktionsmöte: 12/8 

Deadline: 26/8 

Tryck: 2/9 

Distribution: 19/9 

#4 (Dubbelnummer, 32 sidor) 

Redaktionsmöte: 18/10 

Deadline: 18/11 

Tryck: 25/11 

Distribution: 12/12 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Utgivningsplan 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut: 

                      

- Landsbygdsnämnden fastställer utgivningsdatum för Landsbygdsnytt 2022. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 13 Information från parlamentarisk arbetsgrupp för 
implementering och uppföljning av 
Landsbygdsprogrammet  
Ärendenummer: Ln 88/2019 
Handläggare: Anna Hedström  Mikael Ekman 

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

• Planering inför förfrågan om uppföljningsträff med Tekniska 
nämndens presidium. Träffen planeras bli 90 minuter lång. 

• Arbete med kunskapsöverföring gällande Landsbygdsprogrammet inför 
nästa mandatperiod. 

• Information om genomförd uppföljningsträff med Programnämnd 
Samhällsbyggnad som hölls tidigare under dagen Kl. 10:30- 11:30. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

• Presentation av utvärderingen gällande genomförd digital 
medborgardialog Bo-och Byggande 11 november. 

• Information om planeringen inför vårens aktiveter angående 
medborgardialoger. 

• Information om kommande strategiarbete för Kilsbergen. Någon från 
Landsbygdsenheten kommer ingå i strategigruppen, mer information 
kommer. 

• Invigning av utegymmet i Kilsmo kommer hållas i maj efter genomfört 
projekt, med en medborgarbudget från Landsbygdsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Sammanställning från medborgardialog Bo och Byggande den 11 november 
2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 15 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 information att delge nämnden under dagens sammanträde. Mer 
information kommer under februarisammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 16 Information från Landsbygdsenheten 
Ärendenummer: Ln 5/2022 
Handläggare: Lena Norrström  Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Information från Landsbygdsenheten om aktuella frågor: 

• Inbjudan till Hjälmarkonferens 23 mars. 
• Information om uppdrag gällande dialog angående åkermark med LRF. 
• Information om nödvattenplan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Inbjudan Hjälmarkonferens 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 17 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 december månad 
2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 18 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. 
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Beslutsunderlag 
Sammanfattning av Hjälmarens Vänners första konferens på Vinön den 4 
december 2021 
Inbjudan: Tillbaka till framtiden - klimatneutralt lantbruk 27/1 (Agro Örebro) 
Kartläggning Nödvattenplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

• Anna Hedström (S) och Larz Lundberg (L) informerar nämnden om 
deras deltagande på Agrodagen 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 20 Anmälan om presidiemöte 
Ärendenummer: Ln 2/2022 

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: 10 januari 2022. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 21 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd 
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