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1. Förslag till beslut.
Coronapandemin har naturligtvis präglat landsbygdsnämndens verksamhet.
Nämnden har inte kunnat genomföra några fysiska medborgardialoger hittills under
året. Istället genomför nämnden digitala enkätundersökningar och planerar att
genomföra två digitala medborgardialoger under hösten 2020.
Nämndens uppföljningsarbete gällande landsbygdsprogrammet har utvecklats väl.
Att följa upp programmet via teman prognostiseras slå väl ut. Här är
sammankopplingen med tematiska medborgardialoger viktig.
Nämnden har beslutat att stötta Agro Örebros engagemang i kompetensutveckling
för landsbygdsföretag samt även vad det gäller kompetensförsörjningsfrågorna inom
de gröna näringarna. Detta är viktiga frågor för framtiden och lokal
livsmedelsproduktion. Under hösten görs också en särskild satsning på
nyföretagande på landsbygden i samarbete med Nyföretagarcentrum.
I det kommande uppföljningsarbetet, vad det gäller mötesplatser och byggande och
boende på landsbygden ta frågor gällande bristen på tomtmark i de kommunala
kärnorna och detaljplanerna för verksamhetsmark, som inte är anpassade för nutida
behov. Bristen på motionsspår i anslutning till de kommunala kärnorna är en annan
fråga som nämnden bör ta upp i uppföljningsarbetet. Motionsspår är viktiga
mötesplatser för rörelse och motion.
Nämndens utfall för årets fyra första månader uppgår till 3 366 tkr, vilket motsvarar
53 procent av den tilldelade budgetramen. Nämnden prognostiserar med en mindre
positiv avvikelse mot budget, vilken uppgår till 61 tkr.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden:
1.

Landsbygdsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.

2.

Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

3.

Driftbudgeten revideras enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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2. Samordnande landsbygdsstrategens
bedömning och analys
De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma.
Nämndens förvaltning har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar
av Corona pandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
För att få en gemensam bild av läget har vi i denna ”Delårsrapport med prognos 2”
gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som
utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har,
grundat på försiktighetsprincipen.
För de verksamheter där den ekonomiska effekten av Corona pandemin för helåret
inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig
året ut. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända ”Corona effekt” fram till och
med augusti månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en
uppskattning av kommande ekonomiska effekter.
Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året
med anledning av Corona pandemin. En samlad prognos av hittills aviserade
statsbidrag ”förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att
ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till
följd av sjukdomen covid-19” görs på kommunövergripande nivå. Ersättningen för
sjuklönekostnader som kommunen hittills fått från skatteverket fördelas ut till
nämnderna för perioden april-juli i augusti.

2.1 Samordnande landsbygdsstrategens analys av
verksamhetens prognos.
Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med
den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls
korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare
förbättringar bör ske.
Nämndens utfall för årets fyra första månader uppgår till 3 366 tkr, vilket motsvarar
53 procent av den tilldelade budgetramen. Nämnden prognostiserar med en mindre
positiv avvikelse mot budget, vilken uppgår till 61 tkr.
Vissa delar av nämndens arbete har på grund av pandemin förskjutits till hösten. Det
innebär att det inte går att framställa prognoser i delårsrapport 2 på samma sätt som
vanliga år.
Nämndens uppföljningsarbete gällande landsbygdsprogrammet har utvecklats väl.
Att följa upp programmet via teman prognostiseras slå väl ut. Här är
sammankopplingen med tematiska medborgardialoger viktig.
Vad det gäller nämndens medborgardialoger har naturligtvis Coronapandemin
påverkat. Inga fysiska medborgardialoger har genomförts hittills i år. Däremot har
två digitala enkätundersökningar genomförts, varav en var särskilt riktad till flickor
och kvinnor, och två digitala medborgardialoger planeras. I nämndens arbete med
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att jämställdhetsintegrera sina medborgardialoger har ingen statistik kunnat föras
hittills gällande ålder och juridiskt kön. Statistik kommer att kunna presenteras i
kommande årsberättelse, baserad på de digitala enkätundersökningarna och de
digitala medborgardialogerna. Det blir intressant att följa huruvida den digitala
formen för dialog får ett annat utfall vad det gäller ålder och kön än de fysiska.
Under hösten görs en särskild satsning på nyföretagande på landsbygden i samarbete
med Nyföretagarcentrum. Vi får återkomma i årsberättelsen om utfallet av denna.
Landsbygdsenhetens och näringslivsenhetens aktivitetsplaner gällande småskaliga
livsmedelsproducenters försäljningskanaler och utvecklingspotential för
besöksnäring i kommunen behöver uppdateras och formaliseras. Arbetet pågår men
behöver tydliggöras. Arbetet har i viss mån hindrats av pandemin.
Nämnden har beslutat att stötta Agro Örebros engagemang i kompetensutveckling
för landsbygdsföretag samt även vad det gäller kompetensförsörjningsfrågorna inom
de gröna näringarna. Inom kompetenförsörjningsområdet med möjlighet till
utbildning kan förhoppningsvis kan en del medborgare som idag står utanför
arbetsmarknaden få egen försörjning.
I nämndens arbete som referensorgan kan en trend skönjas som visar en
tillbakagång till att betrakta Örebro kommun som endast Örebro stad. Detta märks
av i en del av de styrdokument, nya och under revision, som nämnden tar del av. De
viktigaste verktyg som nämnden har för att motverka detta är uppföljningsträffarna
med andra nämnder och bolag samt i som rollen som remissinstans. Nämnden
behöver noggrant följa utvecklingen.
I det kommande uppföljningsarbetet, vad det gäller mötesplatser och byggande och
boende på landsbygden ta frågor gällande bristen på tomtmark i de kommunala
kärnorna och detaljplanerna för verksamhetsmark, som inte är anpassade för nutida
behov. Bristen på motionsspår i anslutning till de kommunala kärnorna är en annan
fråga som nämnden bör ta upp i uppföljningsarbetet. Motionsspår är viktiga
mötesplatser för rörelse och motion.
Tyvärr visar det sig att Region Örebro län fortsätter nedmonteringen av välfärden på
landsbygden genom att ha lagt ned ”Hälsovård på väg”. Här bör nämnden agera på
något sätt.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse
Naturligtvis har Coronapandemin påverkat även landsbygdsnämndens verksamhet.
Till exempel vad det gäller nämnden uppdrag att genomföra medborgardialoger. Där
har åtgärder vidtagits som tidigare beskrivits. Nämndens ekonomi har inte påverkats
i någon större mån. Däremot kan en ombudgetering behöva göras som härrör från
Coronapandemin. Landsbygdens många samlingslokaler som ägs av folketshus- och
bygdegårdsföreningar är beroende av intäkter i form av uthyrning av lokalerna till
evenemang, möten, bröllop etc. Eftersom detta inte har kunnat genomföras hittills
under året betyder detta att vi kan befara ett större intäktsbortfall för föreningarna
som i vissa fall kan vara katastrofalt. Nämnden bör ta ställning till om att avsätta
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medel för att stötta föreningarna i detta läge. Ett möte med föreningarna är bokat
för att undersöka behoven.

2.3 Förväntad utveckling
Landsbygdsnämndens arbete med uppföljningen av landsbygdsprogrammet har
utvecklats starkt under året. Man behöver fortsätta med noggrant uttänkta teman för
detta arbete och att stärka kopplingen mellan uppföljning och medborgardialoger.
Uppföljningsarbetet är ett av nämndens vassaste verktyg för att
landsbygdsperspektivet ska få fäste och utvecklingen av detta arbete får inte
avstanna.
Det är i nuläget svårt att veta om och när nämnden kan genomföra några fysiska
medborgardialoger. Det kan vara så att digitala verktyg för dialog kommer bli allt
viktigare vad det gäller Örebro kommuns dialog med medborgarna. Nämndens
arbete under hösten med digitala medborgardialoger ska utvärderas med sikte på
framtiden.
Det har förhoppningsvis inte undgått någon att Coronapandemin har visat hur viktig
den lokala livsmedelsförsörjningen är i ett krisläge. Nämnden har påbörjat ett arbete
för att stötta lokal livsmedelsförsörjning på flera sätt, som tidigare beskrivits. Det
ansvaret behöver nämnden fortsätta att ta.
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3. Sammanfattande iakttagelser
Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och
Förbättringsområden som finnas inom varje målområde.

Målområden

Örebro i sin fulla kraft

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden

•

Nämndens arbete med medborgardialoger har
fortsatt, trots Coronapandemin, genom
digitala enkätundersökningar och digitala
medborgardialoger
Nämndens utveckling mot tematisk
uppföljning av landsbygdsprogrammet och
kopplingen till tematiska medborgardialoger.

•

Efter en god utveckling där hänsyn ofta
tagits till landsbygdsperspektivet i olika
nya eller reviderade styrdokument, finns
nu en trend som kan uppfattas som en
tillbakagång till ett läge där kommunen
endast är staden.

Satsning på nyföretagande på landsbygden i
samarbete med Nyföretagarcentrum
Landsbygdsnämnden har beslutat att stötta
Agro Örebros engagemang i
kompetensutveckling för lantbruksföretag.

•

Aktivitetsplan gällande
försäljningskanaler och
utvecklingspotential vdg besöksnäring ej
klar.

•

Ingen sommaraktivitet i den avsedda
kommunala kärnan blev finansierad av
Örebrobostäder.
Intresset från de lokala föreningarna var
obefintligt, när det gäller
områdesvandring i samma kommunala
kärna som ovan.

•

•
Lärande, utbildning och arbete
genom hela livet i Örebro

Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

•

•
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•
•
Örebro skapar livsmiljöer för god
livskvalitet

Antalet utegym har ökat i de kommunala
kärnorna och även på andra håll på
kommunens landsbygd
Andelen hushåll som har tillgång till
fiberuppkoppling ökar, om än i långsam
takt.

•
•
•

•

Ett klimatpositivt Örebro med friska
ekosystem och god biologisk
mångfald

Hållbara och resurseffektiva Örebro

•

Nämnden stöttar Agro Örebros engagemang i
kompetensutveckling för lantbruksföretag.

•
•

Nämndens budget är i balans
En digital enkätundersökning riktad till flickor
och kvinnor har genomförts

Region Örebro län har lagt ned
Hälsovård på väg
Det finns ingen kommunal mark för
villabebyggelse i de kommunala
kärnorna.
Detaljplanerna för kommunal
verksamhetsmark i de kommunala
kärnorna är ofta gamla och inte
anpassade för nutida verksamhetsbehov.
Bristen på motionsspår kvarstår.
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4. Nämndens bidrag till utveckling inom
Kommunfullmäktiges mål.
Landsbygdsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier
och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet
och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.
Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som
ÖSB förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i
verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan
betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att
uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds
resurser.
Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje
med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat
hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där
ytterligare förbättringar bör ske.
I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för
att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje
målområde redogör nämnden för:
- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till
utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt
inriktningar. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och
framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser
till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad
och önskad utveckling
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden
inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning
nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål redogör nämnden för:
- en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och
inriktningar
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4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft
4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

En stor del av nämndens arbete är inriktat på att minska skillnaderna i livsvillkor
och förutsättningarna mellan stad och landsbygd. Nämndens arbete med att följa
upp landsbygdsprogrammet har gått in i en ny utvecklad fas. Arbetet baseras på
teman som också ska kopplas till tematiska medborgardialoger. Arbetet är
samverkansinriktat istället för kontrollinriktat.
Det finns tendenser, vid framställande av nya eller reviderade styrdokument, till
att återgå till ett läge där landsbygdsperspektivet är väldigt nedtonat eller att det
finns med för sakens skull, utan att egentligen innehålla några egentliga planer
eller åtgärder. Här måste nämnden som referensorgan fortsätta arbetet med att
påverka skrivningarna i dessa och att genom uppföljningsarbetet fortsätta att föra
fram vikten av ett landsbygdsperspektiv till övriga kommunala nämnder och
bolag.
Coronapandemin till trots har nämnden funnit vägar till att fortsätta det viktiga
arbetet med medborgardialoger. Detta sker genom digitala enkätundersökningar
och digitala medborgardialoger.
Nämnden har god kontakt med föreningslivet på kommunens landsbygd, där
många fungerar som utvecklingsgrupper i sina bygder. Man bör ändå undersöka
om det finns behov och/eller önskemål om ett mer formaliserat
samverkansforum mellan landsbygdens föreningsliv och Örebro kommun där i så
fall Landsbygdsnämnden är kommunens företrädare.

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden

•

•

•

Nämndens arbete med medborgardialoger har
fortsatt, trots Coronapandemin, genom
digitala enkätundersökningar och digitala
medborgardialoger
Nämndens utveckling mot tematisk
uppföljning av landsbygdsprogrammet och
kopplingen till tematiska medborgardialoger.

Efter en god utveckling där hänsyn ofta tagits
till landsbygdsperspektivet i olika nya eller
reviderade styrdokument, finns nu en trend
som kan uppfattas som en tillbakagång till ett
läge där kommunen endast är stadskärnan.

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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.
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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 uppföljning av landsbygdsprogrammet handlar
år 2020 om mötesplatser utifrån olika perspektiv. Fokus ligger på de i
översiktsplanen utpekade kommunala kärnorna och om hur vi tillsammans kan
arbeta för att tillgodose behovet av mötesplatser, motion, rekreation, lek och
kultur och fritidsaktiviteter, samt upplevelse av kultur i allmän bemärkelse i dessa.
De kommunala kärnorna ska enligt översiktsplanen fungera som nav i ett större
omland för en rad olika funktioner.
Vår ambition med uppföljningsträffarna angående landsbygdsprogrammet är nu
att tillsammans med andra nämnder se över vad som kan göras för att utveckla de
kommunala kärnorna i rollen som levande lokala nav. Samtliga
uppföljningsträffar år 2020 kommer att ske under hösten, varför resultaten av
dessa kan redovisas i kommande årsberättelse.
Landsbygdsnämnden är också referensorgan i frågor som berör landsbygden i
Örebro kommun, vilket bland annat innebär att nämnden svarar på ett antal
remisser, både interna och externa varje år. I detta bevakas, till exempel, att ett
landsbygdsperspektiv finns med i vår kommuns egna styrdokument vid
framtagandet av nya styrdokument eller vid revideringar av befintliga. Efter en
god utveckling där hänsyn ofta tagits till landsbygdsperspektivet i olika nya eller
reviderade styrdokument, finns nu en trend som kan uppfattas som en
tillbakagång till ett läge där kommunen endast är stadskärnan.

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.
Landsbygdsnämnden har, enligt reglementet, i uppdrag att aktivt arbeta med
medborgardialoger på kommunens landsbygd. Nämnden behöver uppnå en
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tydligare struktur för behandlingen av medborgarnas synpunkter. För att på allvar
beakta medborgarnas synpunkter, krävs en ökad samverkan mellan
Landsbygdsnämnden och de nämnder vars ansvarsområden synpunkterna gäller
och genom det kan respektive nämnd ge uppdrag till respektive förvaltning
gällande tematiskt ackumulerade synpunkter. I utvecklingsarbetet har nu
kopplingen mellan nämndens medborgardialoger och uppföljningen av
landsbygdsprogrammet blivit starkare och medborgarnas synpunkter kan
behandlas i samverkan mellan nämnderna.
Medborgarnas synpunkter kopplas till aktuellt fokusområden som hör till
landsbygdsprogrammet. Varje fokusområde kan då följas upp gemensamt av de
samverkande nämnderna eller de kommunala bolagens styrelser.
Samverkan kan också krävas med, exempelvis, regionen och statliga myndigheter,
utifrån vilka synpunkter som behandlas.
På grund av Corona pandemin har inga fysiska medborgardialoger hittills kunnat
genomföras i år. Istället har två digitala enkätundersökningar har genomförts med
landsbygdsprogrammets ställningstaganden som grund, med många deltagande.
Under hösten planeras att genomföra två digitala medborgardialoger, en i
samarbete med Fritidsnämnden. Dessa kan följas upp i kommande årsberättelse.
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 lite grann famlat när det gäller denna uppgift. En lokal
utvecklingsgrupp kan bestå ett av kommunbygderåd eller fler, eller andra former
av sammanslutningar. Landsbygdsnämnden har kontakt med många föreningar,
folketshusföreningar och bygdegårdsföreningar på kommunens landsbygd och
har därigenom god kunskap om deras aktiviteter och förhållanden. Flera av dessa
föreningar fungerar som utvecklingsgrupper i sina bygder. Om en mer
formaliserad samverkan efterfrågas så bör initiativ komma från landsbygdens
föreningar, men de bör också känna till om det finns en intresserad part inom
kommunen.
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, samt
även tankar om hur en sådan organisation skulle kunna se ut och fungera.
Landsbygdsnämnden ska, genom att tydligt visa sig beredda att ta ansvar som
samtalspart, stimulera till ett engagemang för detta.
En aktivitetsplan skapas för det långsiktiga åtagandet. Aktivitetsplanen färdigställs
under hösten 2020. Denna kan enkelt följas upp genom att undersöka responsen
på nämndens ”statement” vad det gäller viljan och öppenheten att vara
samtalspart i detta sammanhang och resultatet presenteras i kommande
årsberättelse.
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Under den pågående pandemin finns hinder att träffas vid fysiska möten, vilket
till en viss del försvårar detta arbete. Processen kan emellertid påbörjas genom ett
digitalt enkätutskick där Landsbygdsnämndens intresse av att vara samtalspart
presenteras och där frågor om föreningarnas syn på en mer formaliserad
samverkan ställs, vad gäller behov och form.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med
civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Landsbygdsnämndens mål som ansluter till kommunfullmäktigemålet:
Landsbygdsnämnden 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, samt att stärka
näringslivsutvecklingen utanför stadskärnan 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
Vad det gäller förutsättningarna för en samverkan med näringslivet på landsbygden
så är samarbetet mellan landsbygdsenheten och näringslivsenheten av stor vikt för
utvecklingen. Enheterna har under år 2019 och 2020 utvecklat ett antal gemensamma
aktivitetsplaner och projekt, huvudsakligen inriktade på naturturism/besöksnäring
och lokal livsmedelsproduktion där samverkan med näringslivet på landsbygden är
självklar.
Kopplat till naturturism/besöksnäring och småskalig lokal livsmedelsproduktion har
nämnden avsatt en del av medlen till näringslivsutveckling som går till landsbygdens
företagarföreningar att användas till projekt inom dessa områden.

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.
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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 i de i översiktsplanen utpekade kommunala kärnorna, eller på
landsbygden i stort.
Vad det angår Landsbygdsnämndens uppföljningsträffar gällande
landsbygdsprogrammet har fokuset under året utvecklats mot att en särskild
uppmärksamhet riktas mot mötesplatser ur ett brett perspektiv. Där är
föreningslivet på landsbygden en viktig del. I 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” är fortfarande ett viktigt uppföljningsområde,
men även andra faktorer spelar in. Bland annat de förutsättningar som
kommunen ger i fysisk planering, grönstrategi, anläggningar, skötsel och
underhåll etc.
Nämndens uppföljningsarbete har utvecklats till att vara starkt
samverkansinriktat, där man tillsammans söker hitta vägar till att närma sig den
politiska viljan gällande utvecklingen på landsbygden i översiktsplanen,
landsbygdsprogrammet och andra viktiga styrdokument.

15
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4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete
genom hela livet i Örebro
4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Vad det gäller kompetensbehov och kompetensutveckling inom de gröna
näringarna bidrar nämnden genom sitt samarbete med och stöttning av Agro
Örebros arbete med frågorna. När det gäller medborgare som står utanför
arbetsmarknaden kan utbildning inom de gröna näringarna leda till egen
försörjning.
Landsbygdsenhetens och näringslivsenhetens samarbete gällande småskaliga
livsmedelsproducenters försäljningskanaler och besöksnäringens
utvecklingspotential behöver formaliseras genom aktivitetsplan och uppföljning. I
detta sammanhang har landsbygdsnämnden avsatt medel till projekt inom dessa
branscher som är sökbara för landsbygdens företagarföreningar.
Landsbygdsnämnden bidrar också inom målområdet genom en särskild satsning
på nyföretagande på landsbygden via ett samarbete med Nyföretagarcentrum.

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden

•

•

•

Satsning på nyföretagande på landsbygden i
samarbete med Nyföretagarcentrum
Landsbygdsnämnden har beslutat att stötta
Agro Örebros engagemang i
kompetensutveckling för lantbruksföretag.

Aktivitetsplan gällande försäljningskanaler och
utvecklingspotential vdg besöksnäring ej klar.

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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.
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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 valt att under år
2019–2020 lägga fokus på näringslivsutveckling inom besöksnäring – naturturism
samt produktion av lokala livsmedel. 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. Resultaten av dessa
ska under år 2020 omsättas i konkret arbete, enligt kommande aktivitetsplan.
Aktivitetsplanen ska innehålla metod att mäta resultat av för att utvecklingen ska
kunna följas. Aktivitetsplanen har ännu inte producerats, men arbete pågår vad
det gäller försäljningskanaler för småskaliga livsmedelsproducenter.
Arbetet fortgår, men har i viss mån påverkats av Coronapandemin.
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.
Örebro kommun har år 2019 inrättat ett landsbygdspris, genom ett förslag från
Landsbygdsnämnden, som i stora delar ansluter till näringslivsutveckling. Detta
arbete fortsätter under år 2020 och förväntas stimulera näringslivsutvecklingen.
Landsbygdsnämnden har beslutat att stötta Agro Örebros engagemang i
kompetensutveckling för lantbruksföretag. Detta genom ekonomiskt bidrag till
att arrangera AgroDagen innehållande en halvdag med ”smart företagande”. Det
handlar om teknisk utveckling inom, exempelvis, cirkulära system,
precisionsodling och lönsamhet kopplat till IT och användningen av data.
Under hösten 2020 görs en satsning på nyföretagande i landsbygd i samarbete
med Nyföretagarcentrum Denna satsning dras igång med ett webbseminarium.
Under detta seminarium kommer de måsten som finns vid företagsstart att gås
igenom, men också den process det innebär att gå från idé till företag.

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
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under detta mål. Det ingår heller inte i nämndens grunduppdrag enligt
reglemente.
Trots detta har det 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 egen försörjning.
Landsbygdsnämnden har beslutat om ett mindre bidrag till Agro Örebros
utredning angående kompetensbehovet inom länets gröna näringar.
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4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro
4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Ambitionen till att bidra inom detta område var att få igång områdesvandringar i
en av våra kommunala kärnor, där ett behov uttryckts, samt att medel skulle
kunna utgå från Örebrobostäder till sommaraktiviteter i samma kommunala
kärna. Områdesvandringen skulle ha samma koncept som Örebrobostäder
format och som genomförs i vissa av våra stora bostadsområden. Konceptet
innebär, bland annat, att det utgår viss ersättning till de föreningar som väljer att
medverka. Landsbygdsnämnden och Örebrobostäder hade avtalat att dela på
dessa kostnader. Tyvärr visade det sig att inga av föreningarna var intresserade av
att områdesvandra. Ett arbete bör läggas ned på att ta reda på orsaken till detta.
Vad det gäller bidrag från Örebrobostäder till sommaraktiviteter kom projektet
igång något för sent. Det uppkom också en del tveksamheter kring vad man
kunde söka bidrag till inom Örebrobostäders kriterier. Det gjordes heller ingen
marknadsföring från Örebrobostäders sida om möjligheten att söka bidraget. Det
blev tveksamheter kring drivet och ansvaret för projektet helt enkelt. Projektet
kan prövas igen nästa år, med en bättre förberedelse och ansvarsfördelning.

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden
•
•

Ingen sommaraktivitet i den avsedda
kommunala kärnan blev finansierad av
Örebrobostäder.
Intresset från de lokala föreningarna var
obefintligt, när det gäller områdesvandring i
samma kommunala kärna.

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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
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Nämndens åtagande: Det förebyggande arbetet och de främjande insatserna
riktade till unga ska öka på kommunens landsbygd.
Det förebyggande och främjande arbetet är eftersatt på kommunens landsbygd.
Nämnden vill, genom samverkan med det lokala föreningslivet och
Örebrobostäder, öka de förebyggande och främjande insatserna. Ett första steg
var att i samverkan skapa ett större utbud av sommaraktiviteter i en av de
kommunala kärnorna.
Projektet kom igång lite för sent och informationen till föreningarna blev
knapphändig. Det fanns också tveksamheter om vad föreningarna kunde söka till.
Detta gjorde att ingen sommaraktivitet i den avsedda kommunala kärnan blev
finansierad av Örebrobostäder.
Diskussionen med Örebrobostäder bör ändå fortsätta med en förhoppning om
en bättre planering till nästa sommar.

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: Det förebyggande arbetet och de främjande insatserna
riktade till unga, samt trygghetsskapande åtgärder ska öka på kommunens
landsbygd.
Nämnden ska genom samverkan med det lokala föreningslivet och
Örebrobostäder verka för att det finns nattvandrare i en av de kommunala
kärnorna. Detta ska ske i projektform under år 2020, med början
våren/försommaren år 2020. Projektet utvärderas sedan av parterna tillsammans
under hösten år 2020.
Landsbygdsenheten och Örebrobostäder gick tillsammans ut med ett erbjudande till
de lokala föreningarna i en av de kommunala kärnorna om att, mot ersättning, enligt
samma modell som Örebrobostäder praktiserar vissa av sina större bostadsområden,
genomföra nattvandring. Tyvärr visade det sig att intresset från de lokala
föreningarna var obefintligt. Projektet har alltså inte gått att genomföra.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk
utsatthet

Landsbygdsnämnden 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

Landsbygdsnämnden 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

Landsbygdsnämnden 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.
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4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Det är positivt att andelen hushåll med tillgång till fiberuppkoppling ökar, det går
emellertid långsamt. De områden som återstår är glesa och marknaden är mindre
intresserad av dessa. En utbyggnad är möjlig men skulle innebära oöverstigliga
kostnader för den enskilde. En fortsatt utbyggnad i ett rimligt tempo förutsätter
att allmänna medel, från olika nivåer, skjuts till. Allt från Eu nivå till kommunal
nivå.
Kopplat till indikatorlistan gällande service och utveckling i de kommunala
kärnorna kan det konstateras att det inte finns någon kommunal mark för
villabebyggelse, samt att detaljplanerna för verksamhetsmark är gamla och inte är
anpassade till nutida behov. Under nästa år är temat nämndens
uppföljningsarbete gällande landsbygdsprogrammet byggande och boende på
landsbygden. Då bör dessa frågor komma upp. Utifrån ett mötesplatsperspektiv,
med rörelse och motion är bristen på motionsspår påtaglig. Detta bör diskuteras
vid uppföljningsträffarna under denna höst. Positivt utifrån detta
mötesplatsperspektiv innehållande rörelse och motion är att antalet utegym har
ökat. Dessa har tillkommit genom bidrag eller medfinansiering från
Landsbygdsnämnden. Framåt bör nämnden söka mer samarbete med andra
nämnder då mötesplatsperspektivet är ett kommungemensamt begrepp.

Positiva iakttagelser
•
•

Antalet utegym har ökat i de kommunala
kärnorna och även på andra håll på
kommunens landsbygd.
Andelen hushåll som har tillgång till
fiberuppkoppling ökar, om än i långsam
takt.

Förbättringsområden
•

Region Örebro län har lagt ned Hälsovård på
väg
Det finns ingen kommunal mark för
villabebyggelse i de kommunala kärnorna.
Detaljplanerna för kommunal
verksamhetsmark i de kommunala kärnorna är
ofta gamla och inte anpassade för nutida
verksamhetsbehov.
Bristen på motionsspår kvarstår.

•
•

•

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4

Utfall
2018

Utfall
2019

Prognos
2020

Målvärde
2020

92
35

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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Kommentarer till indikatorernas prognos

Resultatet avser mätning av Post och telestyrelsen, oktober 2019. Resultatet presenterades i mars 2020. Nästa
mätning skar i oktober 2020 och resultatet av denna presenteras i mars 2021.
Siffrorna avser en absolut närhet till fiber, alltså möjlighet till att få fiberuppkoppling
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*1

x
x
x
x*4
x
x

x
x*4
x

x
x
x
x
x*4
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
x
nedlagt

x
nedlagt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x*5

x
x

x
x

x
x

*1 Föreningsdriven
*3 Hovsta bibliotek är endast öppet en dag i veckan för allmänheten. 3 tim. 14–17. Det finns varken internetdatorer att låna eller möjlighet till kopiering eller utskrifter.
*4 Föreningsägt
*5 Endast utlämning
Vid söktillfället (2020-08-26) fanns inga lediga tomter i de kommunala kärnorna. 5 tomter fanns i Brevens bruk, 2 tomter i
Kilsmo, 1 tomt i Hampetorp samt 1 tomt i Latorp.
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4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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
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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.
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 förstärkas med en
kvalitets- och kapacitetsdimension, det vill säga: vilken kvalitet de olika
indikatorerna har i respektive kommunal kärna. Detta ska ske under år 2020.
Indikatorlistan har uppdaterats. Vid denna uppdatering kan konstateras att vid
söktillfället finns inga lediga villatomter i de kommunala kärnorna. Vidare kan
konstateras att Regionen lagt ned Hälsovård på väg. Verksamhetsmark finns i alla
de kommunala kärnorna, med det är sedan länge känt att detaljplanerna för den
marken är gamla och uppfyller inte nutida behov. På plussidan har antalet utegym
i de kommunala kärnorna ökat från ett till tre. Det är föreningar som ansökt om
medel för att bygga dessa. Landsbygdsnämnden har hel- eller delfinansierat
projekten. Förutom dessa har även föreningsdrivna utegym tillkommit i
Hampetorp, Brevens bruk och Hjälmarbaden. Dessa har tillkommit genom
bidrag från Landsbygdsnämnden.
Utvecklingen gällande bredbandsutbyggnaden mäts kontinuerligt. Det är positivt
att andelen hushåll på landsbygden som har tillgång till fiberuppkoppling ökar,
men utbyggnadstakten är långsam.
Vad det gäller uppföljningsarbetet gällande landsbygdsprogrammet har nämnden
beslutat att temat för år 2021 ska boende och byggande på landsbygden.
Medborgardialoger och digitala enkätundersökningar visar att det är en av de
viktigaste frågorna för medborgare boende utanför stadskärnan.

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.
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4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och
god biologisk mångfald
4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Vid en enklare översyn av landsbygdsnämndens bidrag visar det sig att projekten
inte är klimatbelastande i stort. Snarare har nämnden bidragit, speciellt vad gäller
bidrag till upprustning av samlingslokaler, till klimatavlastning. Bidrag har givits
till bättre uppvärmningsteknik, solceller och tätare lokaler via, till exempel,
fönsterbyten.
På grund Coronapandemin har inga fysiska medborgardialoger hållits ännu i år.
Det har i sig minskat nämndens klimatbelastning eftersom de fysiska
medborgardialogerna förutsätter resor. Nämnden har så här långt ersatt de fysiska
dialogerna med digitala enkätundersökningar och har planerat två digitala
medborgardialoger under hösten. I förlängningen, när pandemin på ett eller annat
sätt, är hanterbar eller över, så behöver klimatfördelen med de digitala dialogerna
vägas mot att träffa människor på deras egna villkor.

Positiva iakttagelser
•
•

Förbättringsområden

Nämnden stöttar Agro Örebros engagemang i
kompetensutveckling för lantbruksföretag.
Nämnde bidrar till en mindre
klimatbelastande landsbygd.

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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 på ett tydligare och noggrannare sätt ta hänsyn hållbarhetsaspekter
i bedömningen av nämndens föreningsstöd.
Nämnden ska göra en översyn av klimatbelastningen vad gäller nämndens egen
verksamhet. Vid en enklare översyn av nämndens föreningsstöd konstateras att
nämnden inte ger bidrag till särskilt klimatbelastande projekt, utan snarare det
motsatta.
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På grund Coronapandemin har inga fysiska medborgardialoger hållits ännu i år.
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.
En förutsättning för motståndskraft är en hållbar livsmedelsförsörjning och
produktion av lokal mat. Nämnden bidrar till detta genom att på olika sätt främja
lokal och hållbar livsmedelsproduktion. Det handlar om försäljningskanaler för
småskalig livsmedelsproduktion, kompetensförsörjning och teknikutveckling.
Nämnden bör ägna ännu större uppmärksamhet åt detta område, då det är en av
de viktigaste faktorerna för ett hållbart samhälle och därigenom en hållbar
kommun.

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.
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
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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
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. Med denna rapport som grund fortsätter nu arbetet med
att förverkliga delar av de rekommenderade åtgärder som framkom. En rad
samverkansaktörer kommer att bli aktuella i arbetet, Region Örebro län,
Örebrokompaniet, Tekniska förvaltningen, Länsstyrelsen, Matmarknaden,
livsmedelsproducenterna m.fl. Insatsen mäts mot rapportens rekommenderade
åtgärder. En av åtgärderna var att försöka få till stånd en förbättrad torghandel.
Mycket av detta arbete har försenats av Coronapandemin i och med svårigheterna
att träffas i grupp. Arbetet fortsätter dock.
Som tidigare beskrivits har nämnden beslutat att stötta Agro Örebros
engagemang i kompetensutveckling för lantbruksföretag.
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4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro
4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Nämnden prognostiserar med en mindre positiv avvikelse mot budget, vilken
uppgår till 61 tkr.
Nämnden arbete med att jämställdhetsintegrera sina medborgardialoger fortsätter
trots pandemin. En digital enkätundersökning riktad särskilt till flickor och
kvinnor har genomförts. I samband med de kommande digitala
medborgardialogerna ska ett formulär kunna fyllas i som medför att statistik
gällande ålder och juridiskt kön ska kunna följas även i samband med dessa.
Ingen prognos kan göras, men vi räknar med att kunna presentera statistik i
kommande årsberättelse. Det blir intressant att följa om fördelningen vad det
gäller kön och ålder förändras i och med de digitala medborgardialogerna.
Positiva iakttagelser
•
•

Förbättringsområden

Nämndens budget är i balans
En särskild digital enkätundersökning riktad
till flickor och kvinnor har genomförts

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6

Utfall
2018
39

Utfall
2019
36

Prognos
2020
-

61

64

-

-

0

-

Åldersfördelning 18–30 år angivet i procent

-

4

-

Åldersfördelning 31–45 år angivet i procent

-

15

-

Åldersfördelning 46–60 år angivet i procent

-

28

-

Åldersfördelning 61–

-

53

-

Andel kvinnor/flickor som deltar i medborgardialoger
angivet i procent.
Andel män/pojkar som deltar i medborgardialoger
angivet i procent.
Åldersfördelning 0–17 år angivet i procent

år angivet i procent

Målvärde
2020
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning

Kommentarer till indikatorernas prognos

Till årsberättelsen kommer nämnden att kunna redovisa kön- och ålder på de som deltagit i digitala
enkätundersökningar och digitala medborgardialoger på en samlat vis. På grund av Coronapandemin har inga
fysiska medborgardialoger kunnat genomföras hittills under året. Statistik kommer att presenteras baserat på
digitala enkätundersökningar och digitala medborgardialoger sammantaget.
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4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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.
Nämndens budget är vid utgången av augusti månad 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
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 och IT. Ett arbete pågår också med att hitta
vägar för att göra de fysiska medborgardialogerna mer attraktiva för de grupper
som är underrepresenterade.
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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 har inga fysiska medborgardialoger hållits hittills i år.
Två digitala enkätundersökningar har genomförts och två digitala
medborgardialoger är planerade att genomföras under hösten. I och med det
senaste årens fallande andel kvinnor som deltagit på nämndens
medborgardialoger riktades en av de digitala enkätundersökningarna till flickor
och kvinnor mellan 15 och 45 år. En anledning till det åldersspannet är också att
medelåldern på deltagarna vid nämndens fysiska medborgardialoger har varit
relativt sett hög och att endast 19% av deltagarna varit under 45 år. Den andra
enkätundersökningen riktade sig till alla med samma frågeställningar.
Vid de digitala medborgardialogerna kommer ett formulär att läggas ut för att
undersöka ålder och kön på dessa deltagare, dels för att föra statistik i allmänhet,
dels för att undersöka om det finns skillnader i ålders- och könsstruktur mellan
fysiska och digitala dialoger.

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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5. Analysunderlag – ekonomi.
Delårsresultat och prognos – ekonomi

Nämndens utfall för årets fyra första månader uppgår till 3 366 tkr, vilket motsvarar 53
procent av den tilldelade budgetramen. Nämnden prognostiserar med en mindre positiv
avvikelse mot budget, vilken uppgår till 61 tkr.
För nämndens egna kostnader prognostiseras en positiv avvikelse på 47 tkr som
förklaras av att den pågående pandemin gör att kostnaderna för resor och
kompetensutveckling blir lägre än budgeterat.
För medborgardialogerna prognostiseras ett överskott på 40 tkr, vilket beror på att
arvodeskostnaderna bedöms bli markant lägre i år då pandemin har tvingat nämnden att
ställa in medborgardialoger och istället satsa på digitala lösningar för dialoger.
Kostnaderna för landsbygdsnytt prognostiseras bli 13 tkr lägre än budgeterat då ett nytt
avtal för distribution av tidningen leder till en besparing på motsvarande belopp.
Nämnden planerar för att nyttja ovanstående positiva avvikelser till ökad ersättning till
Landsbygdsenheten då de senaste årens ärendemängd fortsatt är hög.
Landsbygdsenheten har under året anlitat konsultstöd för handläggning av ärenden,
vilket planeras för även under hösten.
Planeringsreserven uppgår till 55 tkr och planeras nyttjas för aktiviteter kopplade till den
pågående Coronapandemin.
Effektivisering

Landsbygdsnämndens generella effektiviseringsuppdrag för 2020 uppgår till 44 tkr,
vilken har realiserats genom en allmän återhållsamhet utan behov av minskad
ambitionsnivå.

5.1 Budget
Budget 2020
Budget 200101

Tkr
6 228

Kompensation höjt PO-pålägg

13

Löneöversyn 2020

22

Budget 200831

6 263

Kommunstyrelsen har under augusti fattat beslut om budgetrevideringar.
Landsbygdsnämnden tillfördes kompensation för löneöversyn 2020. Med anledning av
detta behöver nämndens driftbudget revideras och kompensationen på 22 tkr föreslås
tillföras budgetutrymme för ersättning till landsbygdsenheten med motsvarande belopp.
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5.2 Enheternas delårsresultat och prognos
Landsbygdsnämnden

Bokslut Budget Budget
2020

Utfall

2019

2020

Prognos

Avv

Förändr %
2019/2020

Belopp i tkr

2019

Nämnd

-939

-958

-971

-571

-545

-924

47

-5%

Medborgardialoger

-87

-150

-100

-49

-16

-60

40

-67%

-175

-55

-4

-55

Planeringsreserv

2018

Utfall

jan-aug jan-aug 2-2020 Bu-Pr

jan-aug

Bidrag för landsbygdsutveckling

-767

-1 000

-1 000

-403

-468

-1 000

16%

Landsbygsstöd företagarorganisationer

-600

-600

-600

-400

-329

-600

-18%

-1 102

-500

-1 000

-402

-537

-1 000

34%

Landsbygdsnytt

-279

-325

-375

-103

-185

-362

Leader

-510

-510

-510

-340

-340

-510

-1 477

-1 493

-1 617

-875

-943

-1 656

-5 761

-5 711

-6 263

-3 143

-3 366

-6 202

Bidrag upprustning samlingslokaler

Ersättning till Landsbygdsenheten
Landsbygdspris
Nettokostnad

-35

13

80%
0%

-39

8%

61

7%

-35

Utfallet för perioden uppgår till 3 366 tkr, vilket är 53 procent högre än samma
period under föregående år. Kostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat
för medborgardialogerna och det ekonomiska utrymmet som uppstår förväntas
nyttjas för ersättning till Landsbygdsenheten.
Nämnd
Landsbygdsnämndens utfall för egna kostnader uppgår till 545 tkr jämfört med
571 tkr under föregående år. Arvodeskostnaderna är lägre än föregående år vilket
förklaras av att nämnden inte hade någon nämnd under augusti månad. Utfallet
för övriga kostnader har ökat jämfört med föregående år, vilket beror på att
nämnden har bokat in deltagande vid landsbygdsriksdagen. Riksdagen har med
anledning av pandemin skjutits upp till nästa år.
Nämndens egna kostnader, Tkr
Arvoden
iPads
Övrigt
Summa

2019
491
56
24
571

2020
435
56
54

545

Medborgardialoger
Kostnaderna för medborgardialoger uppgår under perioden till 16 tkr, varav 14
tkr avser annonsering. De fysiska medborgardialogerna har hittills ställts in med
anledning av den pågående pandemin och kostnadsställets utfall är mycket svårt
att prognostisera med anledning av det rådande läget. Istället planeras att
genomföra två digitala medborgardialoger och två digitala enkätundersökningar
via Facebook har genomförts. Detta innebär att arvodeskostnaderna sjunker och
att en viss kostnadsökning kan ske vad det gäller annonsering/marknadsföring.
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Bidrag Landsbygdsutveckling
Landsbygdsnämnden har en budgetpost på 1 000 tkr för att dela ut bidrag för
landsbygdsutveckling. Av budgetposten har bidrag på 468 tkr hittills beviljats och
utbetalts. Nämnden arbetar aktivt med att säkerställa att föreningar på
landsbygden har kännedom om bidraget och prognosen är att hela det avsatta
beloppet kommer att nyttjas. I bilaga 1 framgår vilka föreningar som hittills har
sökt och beviljats bidrag.
Landsbygdsstöd företagarorganisationer
Landsbygdsstödet till företagarorganisationerna betalas ut efter en modell baserat
på medlemsavgifter och antal medlemmar. Nytt för i år är att 500 tkr utbetalas
som stöd och 100 tkr kvarstår hos Landsbygdsnämnden som ett sökbart bidrag
för projekt. Det allmänna stöder har utbetalats under april och den sökbara delen
av bidraget är ännu onyttjat.
Bidrag upprustning samlingslokaler
Nämnden har en budgetpost på 1 000 tkr för att dela ut bidrag för upprustning
av samlingslokaler på landsbygden. Hittills har bidrag på totalt 537 tkr beviljats
och utbetalats. I bilaga 2 framgår vilka föreningar som har sökt och beviljats
bidrag.
Landsbygdsnytt
Landsbygdsnytt delas ut till hushåll i Glanshammar, Tysslinge, Östernärke och
Axberg-Kil vid 4 tillfällen per år. Kostanden under perioden uppgått till 98 tkr
vilket är i linje med budget. Utfallets förändring mellan 2020 och 2019 beror på
lägre kostnader än budgeterad 2019 med anledning av en felaktigt bokförd
faktura 2018.
Leader
Kostnaden för medfinansiering i Leader Mellansjölandet uppgår till 510 tkr för
året, vilket motsvarar budget.
Ersättning till Landsbygdsenheten
Kostnaderna för ersättningen till Landsbygdsenheten uppgår till 943 tkr vilket
motsvarar 58 procent av den tilldelade budgetramen. De prognostiserade
överskotten på landsbygdsnämnden, medborgardialogerna och landsbygdsnytt
planeras till stor del nyttjas för ökad ersättning till Landsbygdsenheten då en
fortsatt hög ärendemängd gör det nödvändigt att kraftsamla tillgängliga resurser
på mer handläggarresurser. Under året har en konsult nyttjats för att säkerställa
att de tillgängliga budgetmedlen nyttjas i så stor utsträckning som möjligt.
Kostnaderna för köp av konsulttjänster prognostiseras uppgå till 186 tkr under
året.
Landsbygdspris
Budgeten för landsbygdspriserna uppgår till 35 tkr, där 25 tkr avser prispengar
och 10 tkr avser kostnader för prisutdelningen. Nämnden bedömer det som
möjligt att fatta beslut om och utdela priserna trots det rådande läget och hela
budgetposten prognostiseras nyttjas i sin helhet.
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5.3 Intäkts- och kostnadsutveckling
Landsbygdsnämnd

Bruttoredovisning
Belopp i tkr

Utfall
Utfall Förändr
2019
2020
jan-aug jan-aug
%

Bokslut Budget Prognos Avvik Förändr %
Boksl 2019
2019
2020 2 - 2020 Bu-Pr Progn 2020

Kostnader
Personalkostnader1)

-505

-435

-14%

-2 639

-2 931

Summa kostnader
-3 144 -3 366
1) Endast arvoden till nämndledamöter.

Övriga kostnader

-784

-792

-777

15

-1%

11%

-4 977 -5 471

-5 425

46

9%

7%

-5 761 -6 263

-6 202

61

8%

Kostnaderna under perioden har ökat med 7 procent jämfört med föregående år.
Personalkostnaderna är 14 procent lägre, vilket förklaras av färre
medborgardialoger och lägre deltagande på nämndsammanträden med anledning
av Coronautbrottet.
Övriga kostnader är 11 procent högre i år än samma period föregående år. Den
stora förändringen förklaras av att en större mängd bidrag har beviljats under
perioden samt att kostnaderna för landsbygdsnytt är högre med anledning av ett
redovisningsfel 2019. Den höga kostnadsutvecklingen bedöms jämna ut sig under
året men ändå sluta på en 10 procentig ökning, vilket förklaras av att nämnden
redovisade en större positiv budgetavvikelse under 2019 med anledning av att
bidragsmedlen inte nyttjades fullt ut.

5.4 Investeringar
Landsbygdsnämnden har ingen investeringsbudget under 2020.

35

DELÅRSRAPPORT MED PROGNOS 2 2020 - LANDSBYGDSNÄMNDEN

6. Fem år i sammandrag.
Viktiga nyckeltal
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
som deltagit på nämndens
medborgardialoger
Andel män/pojkar angivet i procent som
deltagit på nämndens medborgardialoger
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

77

100

98

110

100

89,3/22,8

90/31

92/35

93/43

95/47

44

45

39

36

-

56

55

61

64

-

19

-

På grund av Coronapandemin har inga fysiska medborgardialoger kunnat genomföras hittills under året.
Statistik kommer att presenteras i årsberättelsen baserat på digitala enkätundersökningar och digitala
medborgardialoger sammantaget.
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7. Bilagor
Bilaga 1: Ansökan om stöd för utvecklingsprojekt på landsbygden 2020
Ärende
Ln 19/2020

Projekt
förnya Odensbacken kommunal
medfinansiering

Ln 221/2019 Sextettfestivalen
i Breven i2020
Utveckling av fritidsgård
Ln 218/2019 Ölmbrotorp

Ln 41/2020

89 087 kr Beviljat

2020-02-05

23 500 kr

23 500 kr Beviljat

2020-02-05

7 000 kr Beviljat

2020-02-05

Axbergs IF

12 000 kr
5 000 kr

Klockhammars samfällighetsförening

5 000 kr

Klockhammars samfällighetsförening

20 000 kr

välkomst- och informationsskylt och
papperskorgar
Vintrosa Idrottssällskap

0 kr Avslag
5 000 kr Beviljat
0 kr Avslag

Ja

2020-02-05

9 000 kr Beviljat

2020-03-18
2020-03-18

7 000 kr

2 400 kr Beviljat

2020-03-18

Ja
Ja
Ja

14 318 kr

11 718 kr Beviljat

2020-03-18

Ja

2 900 kr

2 900 kr Beviljat

2020-03-18

Ja

37 224 kr

37 224 kr Beviljat

2020-04-15

25 300 kr

25 300 kr Beviljat

2020-04-15

SMÅ IF

10 500 kr

10 500 kr Beviljat

2020-04-15

Segersjö Fältrittklubb

73 000 kr

36 500 kr Beviljat

2020-04-15

Ja
Ja
Ja
Ja

Ln 33/2020

levande Landsbygd i Närkes Kil

Ln 28/2020

Ln 68/2020

teaterföreställningen Ingen konst
Axbergs IF
Sommarkvällar med musik, motorer Samverkarna i
och mattävlingar
Glanshammarsbygden
Båtplatser
vid Ässundets
Samverkarna i
sommarcafé
Glanshammarsbygden
Fotbollsplan och mål för

Ln 61/2020

tremannaspel

Ln 35/2020

Med smak av det rena landet

Ln 40/2020

Järle marknad underhållning

Järle byalag

7 500 kr

Ln 102/2020 Cykelbana Vintrosa IP

Vintrosa Idrottssällskap

2 400 kr

Ln 94/2020

Renovering av bangolf i Torsborg

Equmeniakyrkan Torsborg

Ln 87/2020

Isrink i Tysslinge by

Tysslinge friskola

Ln 92/2020

Cykeluthyrning på Vinön

Vinöns kultur- och hembygdsförening

0 kr Avslag
2 400 kr Beviljat

50 000 kr

0 kr Avslag

Ln 207/2019

Ruddammen 1:21 nya
luftvärmepumpar

Hampetorps
föreningsgård

Ln 1/2020

Byte av fönster, Närkes
Kils Församlingshem

Närkes Kils
Församlingshem

Hembygdsgården i
Mörby
Utbyggnad och
förbättringar av
Garphyttans IF:s
klubbstuga

Stora Mellösa
hembygdsförening

Sökta medel

2020-06-17

30 000 kr Beviljat

2020-06-17

75 000 kr Beviljat

2020-06-17

Beviljade
medel

Bilaga 2
Beslut Datum beslut

42 600 kr Beviljat

2020-02-05

Ja

256 000 kr

256 000 kr Beviljat

2020-02-05

Ja

88 000 kr

88 000 kr Beviljat

2020-03-18

Ja

Avslag

2020-03-18

513 000 kr

Avslag

2020-04-15

Hidingsta IK

150 000 kr

0 Avslag

2020-05-27

Ln 84/2020

Renovering av klubbstugaGarphyttans IF

Bidrag
utbet

42 600 kr

500 000 kr

Ln 71/2020

Ja
Ja

467 529 kr
- kr
- kr
467 529 kr

Garphyttans IF
Vinöns kultur- och
hembygdsförening

Renovering av innertak
Installation av
solanläggning

Ja

2020-06-17

30 000 kr

Bilaga 2: Bidrag upprustning samlingslokaler på landsbygden 2020
Förening

150 000 kr

Totalt
1 699 600 kr
Varav ej utbetalt 200831
Återbet av beviljade medel
Bokförda utvecklingsbidrag 200831

2020-04-15

2020-05-27

150 000 kr

Totalt
723 729 kr
Varav ej utbetalt 200831
Återbet av beviljade medel
Bokförda utvecklingsbidrag 200831

Ln 200/2019

2020-02-05

100 000 kr Beviljat

Vintrosa Idrottssällskap
Klockargården Närkes Kil Ekonomisk
Förening

Ln 34/2020

2020-02-05

9 000 kr

Vintrosaloppet 2020

Ln 36/2020

Ja
Ja
Ja

150 000 kr

Ln 37/2020

Projekt

Bidrag
utbet Redovisat

89 087 kr

Brevens IF

Ärende

Datum
beslut

Rostugnens Vänner

Ln 132/2019 Utegym i Brevens Bruk

Ln 72/2020

Beslut

Odensbackens Vägförening

Ln 219/2019 Mångkulturella föreningen i Örebro
Ln 209/2019 Busskur
Samkvämslokal i Klockhammars
Ln 210/2019 kvarnbyggnad

Beviljade
medel

Sökta medel

Förening

150 000 kr Beviljat

536 600 kr

536 600 kr

2020-06-17

Ja

Redovisat
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Bilaga 3: Ekonomisk uppföljning delår 2 2020
Landsbygdsnämnd - ekonomisk uppföljning
Riktvärde 66,7 %

Belopp i tkr

Nämndens egna kostnader
Arvoden
Strategisk kompetensutveckling, resor
Representation, reklam, övrigt
Kostnader för Ipads
Summa
Medborgardialoger
Arvoden
Annonser, hyra lokal, fika
Summa

Bokslut
2019

Budget
2020

Utf 2020 Budget- Utf/Bu Kommentarer
aug
Utfall
%

-770
-13
-47
-109
-939

-757
-90
-40
-84
-971

-435
-43
-11
-56
-545

322
47
29
28
426

57,5%
47,8%
27,5%
66,7%
56,1%

-13
-74
-87

-35
-65
-100

0
-16
-16

35
49
84

0,0%
24,6%
16,0%

-55

-4

51

Planeringsreserv

7,3% Bokas om

Bidrag Landsbygdsutveckling

-767

-1 000

-468

532

46,8%

Landsbygdsstöd företagarorganisationer

-600

-600

-329

271

54,8% 100 tkr återstår

Bidrag Upprustning samlingslokaler

-1 102

-1 000

-537

463

53,7%

Landsbygdsnytt

-279

-375

-185

190

49,3%

Leader

-510

-510

-340

170

66,7%

Ersättning till Landsbygdsenheten

-1 477

-1 617

-943

674

58,3%

Landsbygdspris
Nettokostnad

0
-5 761

-35
-6 263

0
-3 366

35
2 896

0,0%
53,7%

