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1. Förslag till beslut
Nämnden har sedan tillkomsten år 2015 genomfört att stort antal
medborgardialoger med gott resultat. Det är nu dags att ytterligare utveckla
arbetet och detta ska inledas under år 2021, där hela processen från syfte,
förarbete, genomförande, bearbetande av resultat och uppdrag till följd av
synpunkterna prövas, för att utvecklas och förfinas.
Landsbygdsenheten ska ges tid och möjlighet att bearbeta resultat av
medborgardialoger och sedan söka samarbete med aktuella förvaltningar på
uppdrag av Landsbygdsnämnden.
Landsbygdsnämndens redskap för landsbygdsutveckling, uppföljning av
landsbygdsprogrammet, utvecklingsbidragen samt medborgardialogerna, ska få en
bättre samordning för att uppnå än starkare resultat.
Nämnden har, enligt reglementet uppdrag att stärka näringslivsutvecklingen
utanför stadskärnan. Uppdraget är allmänt, men nämnden har valt att under år
2019–2020 lägga fokus på näringslivsutveckling inom besöksnäring – naturturism
samt produktion av lokala livsmedel. Denna satsning fortsätter under år 2021
Vad gäller lokal livsmedelsproduktion påtar sig nämnden en fortsatt särskilt
åtagande, där Agro Örebro är en viktig part. Detsamma gäller, bland annat, att
det förebyggande arbetet och de främjande insatserna riktade till barn och unga,
samt att trygghetsskapande åtgärder ska öka på kommunens landsbygd.
Ersättningen till Landsbygdsenheten förstärks. Förstärkningen förväntas leda till
ett effektivare stöd med högre kvalitet till Landsbygdsnämnden och till
Landsbygdsnämndens uppdrag - landsbygdsutveckling.
Förvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Landsbygdsnämnden
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen
för kännedom
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2 Strategisk landsbygdsutveckling för dem
vi är till för
Inför 2021, med ett minst sagt annorlunda 2020 bakom oss, så blir nämndens
strategiska arbete riktat mot tre olika områden bortsett den löpande
verksamheten. Det första är Näringslivsutveckling på landsbygden, hur når vi alla
de företag som via vår Näringslivsenhet behöver vår rådgivning och stöd. Det
första vi gör inledningsvis på året är att bjuda in intresserade företag för att få
veta vad just företagare på landsbygden tycker i frågan. Andra området är Bygga
och bo på landsbygden, helt utifrån det av Landsbygdsnämndens reviderade
arbete och beslut av kommunens Landsbygdsprogram där denna fråga är ett av
de 6 fokusområdena i programmet, och en fråga som efter dialog med våra
medborgare står högt upp på deras agenda. Det tredje är besöksnäringen och
naturturism, ett arbete som vi påbörjade tillsammans med Örebrokompaniet
2020 och som vi nu växlar upp.
Trots att det ovanstående arbetet kopplas på och en del kraft från vår
Landsbygdsenhet riktas mot dessa områden kommer vi fortsätta med de tidigare
uppdrag vi har enligt vårt nämndreglemente och aktuell ÖSB (övergripande
strategier och budget) Vi fortsätter att bjuda in till medborgardialoger under 2021.
Till en början digitala, men så fort det går även de fysiska samt våra
trygghetspromenader, självklart utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi
fortsätter även att ge stöd åt utvecklingen på landsbygden genom att bidra till
föreningar och organisationers viktiga roll för en levande landsbygd. Däremot vill
vi tillsammans med dessa utveckla projekten, arrangemangen, upprustningen av
samlingslokaler mm för att tillsammans med ex andra aktörer få större utväxling
av i vår budget avsatta medel, ex via LEADER Mellansjölandet och EU-medel.
Utifrån fokus på näringsliv och föreningsliv som är en del av vårt uppdrag så
kommer vi även 2021 dela ut de 2 olika Landsbygdspriser som infördes 2019, där
medborgare via nomineringar uppmärksammar personer, företag och
organisationer som gjort något extra för kommunens landsbygd. Det här är också
ett sätt för kommunen att visa upp och ge uppskattning till några av alla de
tiotusental som får vår landsbygd att fortsätta leva. 2021 kommer priset delas ut
på Oktobermånads Landsbygdsnämnd.
Ett viktigt kommunikationsorgan för Landsbygdsnämnden och tillika kommunen
är vår tidning Landsbygdsnytt. Ger medborgarna möjlighet att sprida goda
exempel och arrangemang som sker runt om på kommunens landsbygd, men ger
även oss möjlighet att informera om beslut som tas i kommunens olika
verksamheter som direkt och indirekt påverkar landsbygden. Varje år sedan
landsbygdsnämnden startade 2015 så har vi på olika sätt utvecklat tidningen. Lagt
till fler bygder och antal hushåll, slagit ihop 4 olika till en gemensam tidning mm.
2021 blir inget undantag, vi har avsatt pengar i årets budget för att i varje av de 4
numren ha ytterligare 4 sidor, men som kommer att vara riktat till en specifik
fråga, ett skulle kunna vara ”vara ung på landsbygden”.
Som ni ser händer det oerhört mycket såväl internt inom vår Landsbygdsenehet
som på helheten inom Örebro kommun, där vi som Landsbygdsnämnd och våra
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tjänstemän är ett viktigt referensorgan. Vi fortsätter att ha uppföljningsträffar
med andra förvaltningar och nämnder hur de arbetar med frågorna som rör
Landsbygdsutveckling. Vi arbetar för att ge stöd, hjälp och att förstå behoven ur
ett landsbygdsperspektiv inför de beslut som måste tas i kommunen.
Med fortsatt fokus på landsbygdsperspektivet kommer vi tillsammans lyckas i
vårt fortsatta arbete med att ge förutsättningar för en fortsatt levande landsbygd i
Örebro kommun.
Per-Åke Sörman (c)

Anna Hedström (s)

Bengt Isacson (Kd)
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3 Landsbygdsnämndens planering
3.1

Verksamhetens styrkor och
utvecklingsområden

Styrkor

Nämndens uppföljning av landsbygdsprogrammet fortgår genom frågebatterier
riktade till nämnder och aktuella bolag, gällande hur respektive nämnd eller bolag
handskats med programmets intentioner. Svaren följs sedan upp i ett möte mellan
Landsbygdsnämndens presidium och respektive nämnd eller bolag. Modellen för
uppföljning av landsbygdsprogrammet bedöms att fungera väl.
Nämndens arbete med medborgardialoger har fortsatt, trots Coronapandemin,
genom digitala enkätundersökningar och digitala medborgardialoger
Örebro kommuns inrättande av ett landsbygdspris under år 2019, genom förslag
från Landsbygdsnämnden visade sig vara lyckat. Arbetet med priset har fortsatt
under 2020 och fortsätter under 2021. Syftet med priset är att stimulera och
uppmärksamma såväl ideella insatser som näringslivsinsatser på vår landsbygd.
När det gäller näringslivsutveckling mer specifikt så pågår arbetet med en
gemensam aktivitetsplan för landsbygdsenheten och näringslivsenheten gällande
näringslivsutveckling på kommunens landsbygd. Arbetet är främst fokuserat på
besöksnäring och naturturism samt lokal livsmedelsproduktion. Här finns en lång
rad samverkansparter, bland andra, näringslivsenheten, Örebro kompaniet och
Agro Örebro.
Utvecklingsområden

Landsbygdsnämnden har, enligt reglementet i uppdrag att genomföra
medborgardialoger.
Nämnden har sedan tillkomsten år 2015 genomfört att stort antal
medborgardialoger med gott resultat. Det är nu dags att ytterligare utveckla
arbetet och detta ska inledas under år 2021, där hela processen från syfte,
förarbete, genomförande, bearbetande av resultat och uppdrag till följd av
synpunkterna prövas, för att utvecklas och förfinas
Frågan om ett kommunbygderåd eller liknande sammanslutning har under lång
tid varit på nämndens agenda. Arbetet med att frågan fortsätter under år 2021.
Även mer löst sammanhållna nätverk av föreningar och byalag kan vara aktuellt
för att uppnå åtagandet gällande ytterligare demokratiska forum och
samverkansformer. Detta kan ske för att i samverkan utveckla en specifik bygd.
Nämndens fysiska medborgardialoger har inte en jämställd
medborgarrepresentation vad det gäller ålder och kön. Genom insatser har detta
förhållande förbättrats under 2020, men arbetet fortsätter under år 2021.

3.2

Verksamhetsåret 2021

För att på allvar beakta medborgarnas synpunkter, krävs en ökad samverkan
mellan Landsbygdsnämnden och de nämnder och bolag vars ansvarsområden
synpunkterna gäller och genom det kan respektive nämnd ge uppdrag till
respektive förvaltning gällande tematiskt ackumulerade synpunkter, kopplat till
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landsbygdsprogrammets fokusområden. Ett arbete med att utveckla hela
medborgardialogsprocessen påbörjas år 2021
Engagemanget för bildandet av ett kommunbygderåd eller liknande
sammanslutning bör ju komma från föreningslivet på landsbygden.
Landsbygdsnämnden ska, genom att tydligt visa sig beredda att ta ansvar som
samtalspart, stimulera till ett engagemang för detta.
Även mer löst sammanhållna nätverk av föreningar och byalag kan vara aktuellt
för att uppnå åtagandet gällande ytterligare demokratiska forum och
samverkansformer.
I den mån Coronapandemin fortsätter med samma kraft och inverkan på
samhällslivet kommer det endast att genomföras digitala dialoger under
överskådlig tid. Ett bra komplement är de digitala enkäterna.
Under år 2021 ska nämndens fysiska medborgardialoger kompletteras med
digitala dialoger i den mån fysiska dialoger kan genomföras på grund av
pandemin, för att uppnå en högre grad av jämställdhet och
jämställdhetsintegrering
Under år 2021 ska landsbygdsnämnden bidra i arbetet med en hållbar
livsmedelsförsörjning och för ökad produktion av lokal mat. Samverkan med
Agro Örebro fortsätter.
För år 2021 prioriteras ökade medel till Landsbygdsenheten. Förstärkningen
förväntas leda till ett effektivare stöd med högre kvalitet till Landsbygdsnämnden
och till Landsbygdsnämndens uppdrag - landsbygdsutveckling.

3.3

Framåtblick

De kommande åren bör en utveckling ske kring på vilket sätt nämnden ska
förvalta de synpunkter som inkommer från medborgare vid nämndens
medborgardialoger och hur de kan kopplas samman med landsbygdsprogrammet
och uppföljningen av detsamma.
För att ytterligare utveckla hela medborgardialogsprocessen så inleds ett arbete
under år 2021, där hela processen från syfte, förarbete, genomförande,
bearbetande av resultat och uppdrag till följd av synpunkterna prövas, för att
utvecklas och förfinas
En ökad samverkan med nämnder och förvaltningar och kommunala bolag
aktuella för nämndens uppföljning av landsbygdsprogrammet är nödvändig för
att skapa hållbar utveckling och tillväxt på kommunens tillväxt.
Landsbygdsnämndens redskap för landsbygdsutveckling, uppföljning av
landsbygdsprogrammet, utvecklingsbidragen samt medborgardialogerna, ska få en
bättre samordning för att uppnå än starkare resultat.
Corona pandemin kommer att öka krismedvetandet i Sverige och Örebro. En
högre självförsörjningsgrad gällande livsmedel kommer att bli nödvändig.
Landsbygdsnämnden behöver driva dessa frågor internt i kommunen samt
fortsätta samverkan med externa aktörer.
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4 Reglemente och styrregler
4.1

Uppdrag enligt reglemente

Ansvarsområde
1 § Landsbygdsnämnden ska utifrån Kommunstyrelsens styrdokument och
tilldelade resurser på en strategisk nivå stimulera utvecklingen på landsbygden
samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.
2 § Landsbygdsnämnden ska inom sitt ansvarsområde ansvara för:
• Beslut om och fördelning av medel till landsbygdsutveckling.
• Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor.
• Uppmärksamt följa villkor för bosättning och företagande på landsbygden.
• Etablera god kontakt med nätverk, föreningar och företag verksamma
inom kommunens landsbygd.
• Stärka näringslivsutvecklingen utanför stadskärnan
• Stödja och stimulera lokala initiativ och lokala utvecklingssatsningar.
3 § Landsbygdsnämnden har inom sitt verksamhetsområde uppgiften att aktivt
arbeta med medborgardialog, och stimulera till bildande av lokala
utvecklingsgrupper.
4 § Landsbygdsnämnden ska verka för att reformera det kommunala
regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde.
5 § Landsbygdsnämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för
en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna
ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart.
6 § Landsbygdsnämnden har inom sitt verksamhetsområde rätt att själv eller
genom ombud föra kommunens talan i mål och ärende när detta följer av lag eller
annan författning eller av Kommunfullmäktiges beslut. Landsbygdsnämnden har
då rätt att:
• I sådana mål och ärenden på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, samt
med den begränsning som i varje särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av
Kommunfullmäktige besluta om avskrivning av kommunens fordran.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
7 § Landsbygdsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
styrdokument, förutsättningar och den medelsanvisning som
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har bestämt, de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Landsbygdsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig och
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Landsbygdsnämnden ska rapportera till Kommunfullmäktige hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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Landsbygdsnämnden ska i den mån dess verksamhet berör Kommunstyrelsens
eller annan nämnds verksamhet, samråda med denna.

4.2

Landsbygdsnämndens egna styrregler

•

Bidrag: Landsbygdsutvecklingsbidrag utbetalas enligt de kriterier som
nämnden fastställde under år 2018. Bidrag till upprustning av
samlingslokaler på landsbygden utbetalas enligt de kriterier som
fastställdes år 2018. Bidragen för näringslivsutveckling på landsbygden
fördelas enligt modell beslutad 2015.

•

Landsbygdsnämnden arbetar efter den arbetsordning som fastställdes
under första kvartalet 2016.

•

Landsbygdsnämnden genomför sina medborgardialoger enligt de av
nämnden fastställda riktlinjerna.
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5 Planering av nämndens verksamhet
och utveckling
Landsbygdsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
-

säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,

-

bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande
strategier och budget (ÖSB),

-

arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet
och

-

upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som ÖSB
förmedlar.
Landsbygdsnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att
säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av
Kommunfullmäktiges mål. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal
inriktningar formulerats i ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det
kommande året.
Landsbygdsnämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom
någon av följande varianter:
-

Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån
Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till
önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden)

-

Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt
arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.

-

Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för
nämnden.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder,
bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt. Det bör även anges
indikatorer som signalerar (eller andra sätt att säkra) i vilken utsträckning
nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål.
Nämnden kan även ange egna nämndmål.
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6.1

Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till
utveckling inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet
redogörs för i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan
kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska
skillnader minska

Landsbygdsnämndens mål som ansluter till kommunfullmäktigemålet:
Skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan stad och landsbygd ska
minska.
Landsbygdsnämnden är en strategisk nämnd vars uppgift är att, på olika sätt,
stimulera utvecklingen på kommunens landsbygd. I Örebro kommuns
landsbygdsprogram framgår att Landsbygdsnämnden har ett särskilt ansvar för att
följa upp landsbygdsprogrammet i sin helhet.
Genom att landsbygdsprogrammet följs upp genom årligen återkommande
presidieträffar mellan Landsbygdsnämndens presidium och aktuella kommunala
nämnders presidier och de kommunal bolagens styrelser förs en diskussion om
skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar utifrån ett frågebatteri som
Landsbygdsnämnden tillsänt det aktuella presidiet eller styrelsen som underlag för
diskussionen. Presidieträffarna förväntas leda till uppdrag in i de olika
tjänstemannaorganisationerna, där samverkan kan ske mellan landsbygdsenheten
och den aktuella förvaltningen. Vissa frågor är förvaltningsövergripande och kan
behöva behandlas i nätverksform. Resultatet av uppdragen rapporteras till
respektive nämnd och styrelse och kan sedan följas upp vid kommande
presidieträff.
Temat för Landsbygdsnämndens uppföljningsträffar år 2021 är Bo och byggande
på landsbygden enligt fokusområde 2 i landsbygdsprogrammet.
Nämndens uppdrag att vara referensorgan i de frågor som berör landsbygden i
Örebro kommun är viktigt i detta sammanhang. Möjligheten att använda
nämnden som referensorgan ska tydliggöras internt inom kommunen.
När beslut har fattats om det reviderade landsbygdsprogrammet ska detta
lanseras internt till kommunala nämnder och bolag, externt till regionen och
länsstyrelsen samt till allmänheten.
Landsbygdsnämndens redskap för landsbygdsutveckling, uppföljning av
landsbygdsprogrammet, utvecklingsbidragen samt medborgardialogerna, ska få en
bättre samordning för att uppnå än starkare resultat.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att
påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

Nämndens åtagande: Medborgarnas synpunkter ska föras in i den kommunala
organisationen på ett mer strukturerat sätt och där behandlas och beaktas.
Nämnden har sedan tillkomsten år 2015 genomfört att stort antal
medborgardialoger med gott resultat. Det är nu dags att ytterligare utveckla
arbetet och detta ska inledas under år 2021, där hela processen från syfte,
förarbete, genomförande, bearbetande av resultat och uppdrag till följd av
synpunkterna prövas, för att utvecklas och förfinas.
Landsbygdsenheten ska ges tid och möjlighet att bearbeta resultat av
medborgardialoger och sedan söka samarbete med aktuella förvaltningar eller
myndigheter på uppdrag av Landsbygdsnämnden.
Nämnden bör ta fram en handlingsplan/aktivitetsplan för hur resultaten av
medborgardialogerna ska processas vidare in i den politiska sfären, förutom
arbetet med uppföljning av landsbygdsprogrammet.
Medborgarnas synpunkter kopplas till aktuellt fokusområden som hör till
landsbygdsprogrammet. Varje fokusområde kan då följas upp gemensamt av de
samverkande nämnderna eller andra aktörer (kommunala bolag, region, andra
myndigheter).

Nämndens åtagande: En vilja till och öppenhet för ytterligare demokratiska
forum och samverkansformer.
I Landsbygdsnämndens reglemente framgår att nämnden har till uppgift att
stimulera till bildandet av lokala utvecklingsgrupper. Nämnden har under dess
första mandatperiod lita grann famlat när det gäller denna uppgift. En lokal
utvecklingsgrupp kan bestå ett kommunbygderåd eller fler, eller andra former av
sammanslutningar.
Landsbygdsnämnden ska nu tydligt visa att man är beredd att ta ansvar som
samtalspart och för att vara vägen in i den kommunala organisationen när det
gäller, exempelvis, planerings- och utvecklingsfrågor. Engagemang och vilja från
föreningar och byalag krävs för att bilda exempelvis ett kommunbygderåd.
Landsbygdsnämnden ska, genom att tydligt visa sig beredda att ta ansvar som
samtalspart, stimulera till ett engagemang för detta.
Även mer löst sammanhållna nätverk av föreningar och byalag kan vara aktuellt
för att uppnå åtagandet gällande ytterligare demokratiska forum och
samverkansformer. Oavsett formen så kan forumet utgöra ett ytterligare
referensorgan till nämnden för synpunkter och gemensamma projekt.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med
civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Landsbygdsnämndens mål som ansluter till kommunfullmäktigemålet: Ska
på en strategisk nivå verka för förbättrade förutsättningar för samverkan utifrån
målet.
Nämnden har i sitt reglemente uppdrag om att ha god kontakt med nätverk,
föreningar och företag verksamma på kommunens landsbygd. Övriga nämnder
och förvaltningar kan genom Landsbygdsnämnden och landsbygdsenheten nå
dessa aktörer för en gemensam samverkan med dessa.
Nämnden har också i uppdrag, via landsbygdsprogrammet, att följa upp
detsamma. Genom detta finns möjlighet att följa upp programmets
fokusområden 6 föreningsliv och fokusområde 3 näringsliv, med olika
kommunala nämnder och förvaltningar, med målsättningarna att kommunen ska
verka för en ökad samverkan med den ideella sektorn och näringslivet på
landsbygden
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

Landsbygdsnämndens mål som ansluter till kommunfullmäktigemålet:
Arbeta för ett tillgängligt kultur- och fritidsliv på kommunens landsbygd.
Nämnden har, enligt reglementet, att besluta om och att fördela medel till
landsbygdsutveckling. Föreningslivet är bärare av kultur- och fritidslivet utanför
Örebro tätort. De medel som nämnden förfogar över är mycket viktiga för att
stödja föreningslivet i deras arbete. En samverkan med de andra bidragsgivande
nämnders förvaltningar pågår, men kan utvecklas ytterligare, till gemensamma
projekt gällande samverkan med föreningslivet för utveckling av kultur- och
föreningslivet, huvudsakligen i de i översiktsplanen utpekade kommunala
kärnorna, men även i de lokala kärnorna.
Landsbygdsenheten ges i uppdrag att undersöka hur fritidsaktiviteter för
motorintresserad ungdom kan utvecklas.
Vid Landsbygdsnämndens uppföljningsträffar gällande landsbygdsprogrammet
ska särskild uppmärksamhet riktas mot landsbygdsprogrammets fokusområde 6.
”Föreningsliv”, där det framgår att målen är: ”Örebro kommun ska verka för ett
starkare föreningsliv genom att stimulera aktörer som vill arrangera kultur-och
fritidsaktiviteter på landsbygden,” samt ”Örebro kommun ska verka för en ökad
samverkan med den ideella sektorn på landsbygden.” Nämnden följer
utvecklingen genom återkommande uppföljningsträffar med aktuella presidier.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
•

Örebro kommuns verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och
andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och
inkludering.
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6.2

Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela
livet i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till
utveckling inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet
redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar
barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven
samt nå sin fulla potential

Nämnden har mycket liten möjlighet att påverka lärandemiljön.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar
utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för
fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

Landsbygdsnämndens mål som ansluter till kommunfullmäktigemålet: Att
stärka näringslivsutvecklingen utanför stadskärnan.
Nämnden har, enligt reglementet uppdrag att stärka näringslivsutvecklingen
utanför stadskärnan. Uppdraget är allmänt, men nämnden har valde att under år
2019–2020 lägga fokus på näringslivsutveckling inom besöksnäring – naturturism
samt produktion av lokala livsmedel. Nämnden fortsätter med samma fokus
under år 2021. x Arbete sker i samverkan mellan landsbygdsenheten och
näringslivsenheten. Dessa samverkar i sin tur främst med Örebrokompaniet, men
i det större sammanhanget även med, bland andra, regionen, länsstyrelsen, Almi
och kommunala förvaltningar, exempelvis naturvårdsenheten. Nämnden vill få
kunskap om förutsättningar för utveckling inom dessa branscher. Därför har två
rapporter producerats, där företagens syn på försäljningskanaler och
utvecklingspotential undersökts. Landsbygdsnämnden har beslutat att avsätta en
del av de bidrag som utgår till landsbygdens företagarföreningar till just
utvecklingsprojekt gällande besöksnäring/naturturism och småskalig lokal
livsmedelsproduktion. Den satsningen fortsätter under år 2021.
Corona pandemin kommer att öka krismedvetandet i Sverige och Örebro. En
högre självförsörjningsgrad gällande livsmedel kommer att bli nödvändig.
Nämnden har därför valt att stötta Agro Örebro i två projekt. Det ena projektet
handlar om kompetensförsörjning inom de gröna näringarna och det andra
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handlar om AgroDagen och teknikutveckling inom jordbruket. Nämnden
kommer att följa utvecklingen uppmärksamt och samarbetet med Agro Örebro
kommer att fortsätta år 2021.
Landsbygdsnämnden kommer under år 2021 att ge näringslivsdirektören ett
uppdrag gällande förutsättningarna för företagsetablering utanför stadskärnan
och i anslutning till de kommunala kärnorna.
Örebro kommun har inrättat ett landsbygdspris, genom ett förslag från
Landsbygdsnämnden, som i stora delar ansluter till näringslivsutveckling. Detta
arbete kommer att fortsätta under år 2021 och förväntas stimulera
näringslivsutvecklingen och landsbygdsutvecklingen allmänt sett.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till
egen försörjning för medborgare som idag står utan för
arbetsmarknaden

Nämnden är en strategisk nämnd som arbetar med landsbygdsutveckling. Det är
inte möjligt för nämnden att ha ett reellt åtagande som är möjligt att följa upp
under detta mål. Det ingår heller inte direkt i nämndens grunduppdrag enligt
reglemente. Det har ändå varit nödvändigt för nämnden att, via
landsbygdsenheten, ingå i samarbeten vad det gäller kompetensförsörjning inom
de gröna näringarna, specifikt i samband med pandemin, men även innan dess
utbrott. Det finns ett relativt stort kompetensförsörjningsbehov inom de gröna
näringarna som ytterligare ökat i samband med pandemin. Samverkan sker med
näringslivsenheten, FUFA och Agro Örebro.
I detta sammanhang kan det finnas möjlighet för medborgare som står utanför
arbetsmarknaden till utbildning och därigenom möjlighet till egen försörjning.
Landsbygdsnämnden har beslutat om ett bidrag till Agro Örebros utredning
angående kompetensbehovet inom länets gröna näringar.
En ökad självförsörjningsgrad gällande livsmedel kopplat till egen försörjning för
människor utanför arbetsmarknaden handlar om hållbarhet. Samverkan fortsätter
under år 2021.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
•

Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i
syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och
kompetensförsörjningsfrågor.

•

Verka för att tillgängliggöra anpassade kortare utbildningar inom till exempel
vuxenutbildning och yrkeshögskola som svarar mot näringslivets och det
offentligas behov av kompetens.
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6.3

Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till
utveckling inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet
redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård
och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela
vårdkedjan

Landsbygdsnämnden är en strategisk nämnd och har ingen verksamhet som ingår
i vårdkedjan.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och
förebyggande arbete

Nämndens åtagande: Det förebyggande arbetet och de främjande insatserna
riktade till barn och unga ska öka på kommunens landsbygd.
Det förebyggande och främjande arbetet är eftersatt på kommunens landsbygd.
Nämnden ska, genom samverkan med det lokala föreningslivet och andra
kommunala nämnder och bolag öka de förebyggande och främjande insatserna.
Ett första steg är att i samverkan skapa ett större utbud av sommaraktiviteter i de
kommunala kärnorna. Arbetet följs av parterna tillsammans och utvärderingen
utgör grund för vidareutveckling av det förebyggande och främjande arbetet
utanför Örebro tätort. x
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i
de verksamheter som möter människor i behov av stöd

Landsbygdsnämnden har ingen verksamhet som möter människor i behov av
stöd av det slaget, och kan därigenom inte bedriva ett strukturerat arbete för
förbättrad psykisk hälsa
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas
i sitt liv på grund av otrygga miljöer

Nämndens åtagande: Genom samverkan och trygghetsskapande åtgärder öka
tryggheten på kommunens landsbygd.
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Nämnden ska, genom landsbygdsenheten, samverka med det lokala
föreningslivet, andra kommunala nämnder, förvaltningar och bolag undersöka
vilka trygghetsskapande åtgärder som är möjliga och nödvändiga att genomföra.
Inriktningen är mot de kommunala kärnor där otryggheten bedöms vara störst. x
Landsbygdsnämnden avser att fortsätta arbetet med trygghetsvandringar/
förbättringspromenader i kommunala och lokala kärnor x

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk
utsatthet

Nämnden är en strategisk nämnd som arbetar med landsbygdsutveckling. Det är
inte möjligt för nämnden att ha ett reellt åtagande som är möjligt att följa upp
under detta mål. Det ingår heller inte i nämndens grunduppdrag enligt
reglemente.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra
beroendeframkallande medel ska minska

Nämnden är en strategisk nämnd som arbetar med landsbygdsutveckling. Det är
inte möjligt för nämnden att ha ett reellt åtagande som är möjligt att följa upp
under detta mål. Det ingår heller inte i nämndens grunduppdrag enligt
reglemente.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

Nämnden är en strategisk nämnd som arbetar med landsbygdsutveckling. Det är
inte möjligt för nämnden att ha ett reellt åtagande som är möjligt att följa upp
under detta mål. Det ingår heller inte i nämndens grunduppdrag enligt
reglemente.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
•

Samverkan inom kommunen och med andra aktörer i det trygghetsskapande och
socialt förebyggande arbetet ska stärkas i hela Örebro kommun.
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6.4

Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till
utveckling inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet
redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma,
trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt
möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man
bor

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god
folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och
samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med
efterfrågad kompetens
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett
hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och
kapacitetsstarka trafikslag

Nämnden bevakar, genom uppföljningen av landsbygdsprogrammet, viktiga delar
som leder till att hela kommunen upplevs som attraktiv med hälsosamma, trygga
och säkra livsmiljöer. Till dessa hör programmets fokusområden: boende,
kommunikationer samt offentlig och kommersiell service. Utvecklingen vad det
gäller boende är att befolkningstillväxten i Örebro tätort ”spiller” över till
landsbygdsdelarna av kommunen. Detta på grund tomtpriser och tillgång till
tomter, men också genom att människor har olika uppfattning om var man vill
bo. Om hela kommunen ska upplevas som en attraktiv plats och locka dem som
föredrar att bo utanför en större tätort så år dessa tre fokusområden väsentliga.
Vad det gäller boende så krävs det mer tomtmark och mer varierande
upplåtelseformer. Vad gäller fokusområdet kommunikationer så innefattar det
bredband och tillgång till uppkoppling med hög hastighet och kapacitet, ett
vägnät av god kvalitet och goda förutsättningar för klimatsmart resande. Det
handlar också om offentlig och kommersiell service, där naturligtvis

17

LANDSBYGDSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2021

befolkningsunderlaget är viktigt, men också offentliga aktörers förmåga till att
beakta landsbygdens särskilda förutsättningar.
Mötesplatser i form av samlingslokaler, platser för rörelse och idrott är viktiga
komponenter för attraktivitet och god folkhälsa. Landsbygdsnämndens
uppföljningsarbete avseende landsbygdsprogrammet handlade om mötesplatser
och de två digitala medborgardialoger som genomfördes likaså. De två digitala
medborgardialogerna genomfördes tillsammans med Fritidsnämnden och
Kulturnämnden utifrån deras olika ansvarsområden. Under år 2021 ska
landsbygdsenheten bearbeta resultaten av dessa dialoger och samverkan sökas
med de medverkande nämndernas förvaltning.
Landsbygdsenheten ges i uppdrag att framställa ett underlag innehållande förslag
på långsiktiga prioriteringar vad gäller behov av utveckling av nya och skötsel av
befintliga mötesplatser i anslutning till de kommunala kärnorna, gällande i första
hand kommunal mark. Underlaget ska delges Stadsbyggnad.
Nämnden vill, med sitt arbete med uppföljning av landsbygdsprogrammet,
utveckla landsbygden enligt dessa kommunfullmäktigemål.
För att kunna följa utvecklingen har det skapats en indikatorlista, främst gällande
offentlig och kommersiell service, mark och mötesplatser i de i översiktsplanen
utpekade kommunala kärnorna. Indikatorlistan behöver på sikt förstärkas med en
kvalitets- och kapacitetsdimension, det vill säga: vilken kvalitet de olika
indikatorerna har i respektive kommunal kärna. Indikatorlistan ska också
kontinuerligt uppdateras.
Utvecklingen gällande bredbandsutbyggnaden mäts kontinuerligt.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som
kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

Nämnden påtar sig inget åtagande då målet uteslutande handlar om staden. Det
ingår heller inte i nämndens grunduppdrag enligt reglemente.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2021

93
43

95
47

Öka
Öka

Tillgång till bredband på 100 Mbit/s eller mer. Andel i
procent.
– tätort och småort.
– utanför tätort och småort
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Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4

Indikatorer med direkt kommunal påverkansmöjlighet
Kommunal
kärna
indikatorer
Barnomsorg
Grundskola
(F-6)
Högstadium
Fritidsgård
Bibliotek
Äldreboende
Idrottshall
Motionsspår
Utegym
Lekpark
Återvinningscentral
Tomtmark villa
Tomtmark
hyresbostadsrätt
Verksamhetsmark

Garphyttan

Glanshammar

Hovsta

Odensbacken

Stora Mellösa

Vintrosa

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x*1

x

x

x
x
x

x*2

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
X*3
x
x

x*1

x
x*3
x

x
x
x
x
X*3
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
nedlagt

x

x

x

Indikatorer med ingen, liten eller indirekt kommunal påverkansmöjlighet
Vårdcentral
Samlingslokal
”Hälsovård på
väg” 4x termin.
Apotek/
apoteksombud
Dagligvarubutik
Postombud
DrivmedelsAnläggning

x
nedlagt

x
nedlagt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x*4

x
x

x
x

x
x

*1 Föreningsdrivna
*2Hovsta bibliotek är endast öppet en dag i veckan för allmänheten. 3 tim. 14–17. Det finns varken internet-datorer
att låna eller möjlighet till kopiering eller utskrifter.
*3Föreningsägda
*4 Endast utlämning
Vid söktillfället (2020-08-26) fanns inga lediga tomter i de kommunala kärnorna.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

•

Vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.

•

Utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros
framgångsfaktorer.
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Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem
och god biologisk mångfald

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till
utveckling inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet
redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i
Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte
äventyrar jordens klimat

Landsbygdsnämndens mål som ansluter till kommunfullmäktigemålet:
Nämnden ska fortsätta att på ett tydligt och noggrant sätt ta hänsyn
hållbarhetsaspekter i bedömningen av nämndens föreningsstöd. Vid en enklare
översyn av nämndens föreningsstöd konstateras att nämnden inte ger bidrag till
särskilt klimatbelastande projekt, utan snarare det motsatta.
Nämndens ska fortsätta att ta hänsyn till hållbarhetsaspekten i bedömningen av
föreningsstöd under år 2021.
På grund Coronapandemin så genomfördes har inga fysiska medborgardialoger
under 2020. Det har i sig påverkat klimatbelastningen eftersom inget resande till
kommunens kommunala kärnor eller småorter blivit av. Coronapandemin har
istället drivit fram en utveckling mot digitala enkätundersökningar och
medborgardialoger. Erfarenheten av detta ger nya kunskaper om andra sätt för
nämnden att genomföra de medborgardialoger på kommunens landsbygd, som
nämnden enligt reglemente ska utföra. Beroende på pandemins utveckling så
måste ändå de fördelar som den digitala kommunikationen har vägas mot att
möta medborgarna på deras hemmaplan.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av förnybar energi, utveckla
energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar
energi med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.

Nämnden är en strategisk nämnd som arbetar med landsbygdsutveckling. Det är
inte möjligt för nämnden att ha ett reellt åtagande som är möjligt att följa upp
under detta mål.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och
dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Nämnden är en strategisk nämnd som arbetar med landsbygdsutveckling. Det är
inte möjligt för nämnden att ha ett reellt åtagande som är möjligt att följa upp
under detta mål.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt
värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och
ekosystemtjänster

Nämnden är en strategisk nämnd som arbetar med landsbygdsutveckling. Det är
inte möjligt för nämnden att ha ett reellt åtagande som är möjligt att följa upp
under detta mål.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt
som återvinningen ska öka

Nämnden är en strategisk nämnd som arbetar med landsbygdsutveckling. Det är
inte möjligt för nämnden att ha ett reellt åtagande som är möjligt att följa upp
under detta mål.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk
motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat

Nämndens åtagande: Bidra i arbetet med en hållbar livsmedelsförsörjning och
för ökad produktion av lokal mat.
En lokal livsmedelsproduktion och försörjning är en förutsättning för
motståndskraft vid extrema förhållanden och ett förändrat klimat.
Ett hållbart perspektiv på lokal livsmedelsförsörjning innebär att ge
förutsättningar för och att främja produktionen, såväl som att verka för att
produktionen i sig sker på ett hållbart sätt.
Målet är att, utifrån den rådighet och de möjligheter kommunen har, främja lokal
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livsmedelsproduktion genom att främja möjligheterna till försäljning, för
utveckling och tillväxt för de mindre och medelstora producenterna.
Landsbygdsnämnden har finansierat en undersökning där lokala
livsmedelsproducenter tillfrågats om deras uppfattning om sina
försäljningskanaler med koppling till främjande av lokal och hållbar
livsmedelsproduktion. Som tidigare beskrivits har nämnden beslutat att stötta
Agro Örebros engagemang i kompetensutveckling för lantbruksföretag, samt
Agro Örebros arbete med teknikutveckling inom de gröna näringarna. Denna
samverkan fortsätter under år 2021.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
•

Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med minst 40 procent per
invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med minst
80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.

•

Stärka samverkan och öka förståelsen kring arbetet med en hållbar
livsmedelsförsörjning i Örebro, samt utreda värdet av jordbruksmark ur ett
livsmedelsförsörjningsperspektiv för bedömning av framtida byggnation på
jordbruksmark.
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6.6

Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till
utveckling inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet
redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje
nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning
av kommunens resurser

Nämndens åtagande: Budget i balans
Landsbygdsnämnden arbetar aktivt med de ekonomiska förutsättningarna för
nämndens verksamhet med målet att behålla nämndens budget i balans.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta
möjliga resursnytta

I nämndens grunduppdrag och genom ansvaret för uppföljning av
landsbygdsprogrammet framgår det att nämndens uppdrag är att arbeta
nämndöverskridande vilket den gör genom att vara referensorgan i frågor som
rör landsbygden och genom uppföljningen av landsbygdsprogrammet.
Landsbygdsenheten ingår i flera nätverk med representation från andra nämnder
och bolag, samt andra myndigheter, där målet är landsbygdsutveckling på olika
vis. De föreningsbidragsgivande nämndernas tjänstepersoner samverkar i ett
särskilt föreningsstödsnätverk.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens
olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

Nämndens åtagande: Nämndens medborgardialoger ska
jämställdhetsintegreras.
Nämnden har i sitt reglemente att arbeta med medborgardialoger. Att genomföra
medborgardialoger innebär en kostnad, alltså förbrukning av ekonomiska medel.
Förutom de självklara demokrati- och jämställdhetsperspektiven på deltagande
vid medborgardialoger finns det ett ekonomiskt perspektiv på det hela.
Kommunen lägger resurser på att genomföra medborgardialoger. Om vissa
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grupper tar en större del av dessa resurser så är det inte bara ett demokrati- och
jämställdhetsproblem utan även ett ekonomiskt fördelningsproblem.
Nämndens mål är mer jämställda medborgardialoger, där fler grupper har
möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och en jämnare fördelning avseende ålder
och kön. Digitala verktyg är en del av lösningen för detta. Detta kräver en
samverkan med kommunikation. Ett arbete pågår också med att hitta vägar för
att göra de fysiska medborgardialogerna mer attraktiva för de grupper som är
underrepresenterade.
Det förs alltid statistik grundat på kön gällande nämndens fysiska
medborgardialoger. Ett arbete har påbörjats med att föra statistik vad gäller ålder.
Detta, kombinerat med statistik från den kommande digitala formen, gör att
utvecklingen går att följa.
I och med Coronapandemin genomfördes inga fysiska medborgardialoger år
2020. Två digitala enkätundersökningar två digitala medborgardialoger
genomfördes. En av de digitala enkätundersökningarna riktades endast till
kvinnor, vilket är en delförklaring till den höga andelen kvinnor (72%) som gav
sina synpunkter via enkäterna. Tittar man på andelen kvinnor som medverkat i de
digitala medborgardialogerna så är den betydligt högre än andelen i de fysiska
dialogerna år 2019. Även vad det gäller ålder har en betydande ”föryngring” skett.
Den digitala formen har alltså en del fördelar vad det gäller
jämställdhetsintegrering, som då måste vägas mot andra parametrar gällande de
fysiska dialogerna. Det är okänt hur Corona pandemin kommer att påverka
nämndens arbete med medborgardialoger under år 2021, men oavsett så är detta
goda kunskaper att ta med sig i det arbetet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och
behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla
kommunens verksamheter

Nämnden har ingen egen verksamhet eller personal och därmed inget
personalansvar.
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Indikatorer för att följa utveckling inom
målområde 6

Utfall
2020
43

Utfall 2019

Andel kvinnor/flickor som deltar i
medborgardialoger angivet i procent.
Andel män/pojkar som deltar i
medborgardialoger angivet i procent.
Andel kvinnor/flickor som deltar i
digitala enkätundersökningar angivet i
procent.
Andel män/pojkar som deltar i digitala
enkätundersökningar angivet i procent.
Åldersfördelning 0–17 år angivet i
procent
Åldersfördelning 18–30 år angivet i
procent
Åldersfördelning 31–45 år angivet i
procent
Åldersfördelning 46–60 år angivet i
procent
Åldersfördelning 61– år angivet i
procent

36

digitalt
57

64
-

72*

-

28*

0
4
15
28
53

Andel 45 år eller yngre angivet i procent

digitalt

19

Åldersfördelning 0–17
år angivet i procent
Åldersfördelning 18–
30 år angivet i procent
Åldersfördelning 31–
40 år angivet i procent
Åldersfördelning 41–
50 angivet i procent
Åldersfördelning 51–
60 år angivet i procent
Åldersfördelning 61-år
angivet i procent
Andel 40 år eller yngre
angivet i procent

11**

18**
41**
26**
3**
1**
70**

*Resultatet beror till stor del på att en särskild digital enkät riktades till flickor/kvinnor.
** Ny åldersindelning. Enkätundersökningen riktad till kvinnor riktade sig till flickor/kvinnor 15–45 år.
Detta har också påverkat resultatet.

Summan av antalet medborgare som
deltagit/lämnat synpunkter år 2020

381

Kvinnor

Män

259 =68%

122 =32%

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
•

Verka för mer närproducerade livsmedel via upphandling, i enlighet med
klimatstrategin.

Målvärde
2021

Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
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7 Planering för nämndens resurser
Landsbygdsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med
en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3)
och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs
god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen
ekonomi. Övriga resurser (medarbetare, lokaler och IT) beskrivs under relevanta
mål i kapitel 4.

7.1

Ekonomi

I kapitel 5 sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet,
dvs. att Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar. I det här
avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det
kommande verksamhetsåret.
7.1.1

Landsbygdsnämndens samlade ekonomi

Landsbygdsnämnden
Belopp i tkr

Ram 2020
Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2020
Effektiviseringsuppdrag 2021
Budgetram 2021

Budget
2021

6 263
7
-50
6 220

Nämnden har tilldelats en budgetram på 6 220 tkr, förändringen jämfört med
budgetåret 2020 redovisas i tabell ovan. Nämnden har tillförts kompensation för
kostnadsökning hänförlig till 2020 års löneöversyn. Årets effektiviseringsuppdrag
uppgår till 50 tkr.
7.1.2

Politiska prioriteringar

Nämnden har en stabil ekonomisk situation med en budget i balans och
möjlighet att vidta årliga prioriteringar. För 2021 prioriteras ökade medel till
Landsbygdsenheten för att hantera den ökade ärendemängden och arbetsbördan.
Prioriteringen möjliggörs av en omfördelning från nämndens övriga
budgetposter.
7.1.2.1 Effektivisering

Årets generella effektiviseringskrav uppgår till 50 tkr, vilket motsvarar 0,8 procent
av budgetramen. Effektiviseringskravet bedöms realiseras genom en allmän
återhållsamhet och det finns inget behov av riktade åtgärder eller minskad
ambitionsnivå.
7.1.2.2 Planeringsreserv
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Nämnden avsätter 15 tkr till en planeringsreserv. Ianspråktagande av medlen
kräver nämndbeslut i protokoll.
7.1.3

Verksamhetens budgetramar

Landsbygdsnämnden
Belopp i tkr

Budget
2020

Budget
2021

Förändr Budget Förändr Budget
tkr 2020-2021
% 2020-2021

Nämndens egna kostnader

-971

-906

-65

-6,7%

Medborgardialoger

-100

-60

-40

-40,0%

-55

-15

-40

-72,7%

-1 000

-1 000

0

0,0%

-600

-500

-100

-16,7%

-1 000

-1 000

0

Landsbygdsnytt

-375

-338

-37

-9,9%

Leader

-510

-440

-70

-13,7%

-1 617

-1 926

309

19,1%

-35

-35

0

-6 263

-6 220

-43

Planeringsreserv
Bidrag till landsbygdsutveckling
Näringslivsutveckling på landsbygden
Bidrag till upprustning av samlingslokaler

Ersättning till Landsbygdsenheten
Landsbygdspriset
Nettokostnad

Nämndens budget för egna kostnader uppgår till 906 tkr och innefattar budget
för arvoden vid nämndsammanträden, arbetsgrupper och beredningar,
kompetensutveckling samt IT-stöd. Minskningen på 65 tkr beror på att
kostnaderna för kompetensutveckling, resor, representation och övrigt bedöms
bli lägre under 2021.
Kostnad för medborgardialogerna budgeteras till 60 tkr och innefattar arvoden i
anslutning till dialoger, annonsering, lokalhyra och representation. Budgeten
minskas med 40 tkr jämfört med 2020, vilket till stor del förklaras av att den
pågående pandemin inte gör det möjligt att bedriva fysiska medborgardialoger
enligt tidigare.
Kostnaden för bidrag till företagarföreningar budgeteras till 500 tkr, en
minskning med 100 tkr jämfört med budgeten 2020 på 600 tkr. En omfördelning
av medlen görs för att frigöra resurser till riktade insatser för näringsutveckling på
landsbygden.
Budget avseende bidrag till landsbygdsutveckling och budgeten för bidrag till
upprustning av samlingslokaler är oförändrad jämfört med 2020.
Kostnaden för Landsbygdsnytt budgeteras till 338 tkr, vilket är en minskning med
37 tkr jämfört med 2020. Den minskade budgeten förklaras av att kostnaderna
för distribution bedöms bli lägre under 2021. Medlen används för att producera,
trycka och dela ut 4 nummer under året.

-0,7%
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Ersättning till Landsbygdsenheten budgeteras till 1 926 tkr, vilket är en ökning
med 309 tkr jämfört med 2020 då budgeten var 1 617 tkr. Medlen finansierar de
tjänster på Kommunstyrelseförvaltningens landsbygdsenhet som arbetar med
tjänstemannastöd till Landsbygdsnämnden. Syftet med förstärkningen är att
uppnå ett effektivare arbete med högre kvalitet internt inom landsbygdsenheten
genom en tydligare rollfördelning mellan tjänstepersonerna. En tydlig fördelning
av arbetsuppgifter inom landsbygdsenheten ger också bättre förutsättningar för
samverkan med Näringslivsenheten och övriga KSF. Samma sak gäller för
samverkan externt. Sammantaget förväntas förstärkningen leda till ett effektivare
stöd med högre kvalitet till Landsbygdsnämnden och till Landsbygdsnämndens
uppdrag - landsbygdsutveckling.
Landsbygdspriset infördes 2019 och budgeteras under 2021 kosta 35 tkr, vilket är
samma kostnadsnivå som under 2020.
7.1.4

Investeringar

Landsbygdsnämnden har ingen investeringsbudget för 2020.
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Bilagor
Bilaga 1 Fem år i sammandrag
Fördelade medel
landsbygdsutvecklingsbidraget angett i
procent.
Fördelade medel bidrag till upprustning
av samlingslokaler
Tillgång till bredband på 100 Mbit eller
mer, andel i %
tätort och småort/ utanför tätort &
småort
Andel kvinnor/flickor angivet i procent
Andel män/pojkar angivet i procent
Andel personer 45 år eller yngre som
deltar på nämndens medborgardialoger,
angivet i procent

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Prognos
2020

86

84

100

100

100

-

-

98

100

100

89,3/22,8

90/31

92/35

93/43

95/47

44
56

45
55

39
61

36
64

68*
32*

19

70**

*Anger sammanlagt resultat gällande medborgare som deltagit eller lämnat synpunkter i digitala
enkäter och digitala medborgardialoger. En särskild digital enkätundersökning riktade sig till
enbart kvinnor, vilket påverkat resultatet.
**Åldersindelningen har ändrats så procenttalet anger andel 40 år eller yngre.
Enkätundersökningen riktad till kvinnor riktade sig till flickor/kvinnor 15–45 år. Detta har också
påverkat resultatet. Digital medborgardialog riktad till fritidsgårdar har påverkat resultatet till en
mindre del.

