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1. Förslag till beslut
Ett viktigt steg i Landsbygdsnämndens strategiska arbete har tagits i och med att
landsbygdsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige 2017-04-26.
En implementering av ett kommunalt program är ett långsiktigt arbete. Det hade
ändå varit önskvärt att implementeringen hade kommit längre sedan beslutet togs.
Av skäl som varit utom nämndens kontroll så har implementeringstakten saktat in.
Nämndens ordinarie arbete har dock utvecklats på avsett vis. Medborgardialogernas
kvalitet har höjts genom utbildningsinsatser och genom fastställande av egna
riktlinjer för dessa, och det pågår även ett arbete för att införa ett
jämställdhetsintegrerat perspektiv i arbetet med nämndens medborgardialoger. Ett
aktivt arbete har skett inom samtliga strategiska uppdrag.
Nämnden har helt eller i hög utsträckning bidragit till måluppfyllelse inom de
strategiska uppdragen.
Landsbygdsnämnden redovisar 2017 ett positivt ekonomiskt resultat med 660 tkr,
vilket motsvarar 12,5 % av total budgetram. Resultatet beror främst på en vakans på
Landsbygdsenheten och att planeringsreserven inte utnyttjats under året.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden
1.
2.

Landsbygdsnämnden fastställer Årsberättelse 2017.
Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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2. Landsbygdsenhetens bedömning och
analys
2.1 Landsbygdsenhetens analys av verksamhetens
resultat
Landsbygdsnämnden har det strategiska ansvaret för att ta tillvara resurser och förbättra
förutsättningarna för att bo och verka på landsbygden Landsbygdsnämnden bidrar till
kommunens utveckling genom att uppmärksamt följa villkoren för detta
Ett viktigt steg i Landsbygdsnämndens strategiska arbete togs i och med att
landsbygdsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige 2017-04 -26.
Verksamhetsplanen för år 2017 baserades i hög grad på implementering och uppföljning av
landsbygdsprogrammet, just för att det är ett så viktigt dokument i nämndens strategiska
arbete. Verksamhetsplanen utgör också ett försök att förändra den beskrivna planeringen i
en mer strategisk riktning. Landsbygdsprogrammet spänner över flera av
Kommunfullmäktiges strategiska områden och därför presenteras det strategiska uppdraget
angående implementering och uppföljning av programmet i sin helhet separat som ett
övergripande strategiskt mål. Mål knutna till något av de i programmet angivna
fokusområdena redovisas under respektive strategiskt område.
Landsbygdsnämndens övergripande strategiska uppdrag
Implementeringen av Landsbygdsprogrammet är påbörjad enligt målvärde. Av skäl som har
varit utom Landsbygdsnämndens kontroll har implementering och uppföljning inte helt
kunnat genomföras på det sätt och i den takt som avsågs i verksamhetsplanen. Det faktum
att näringslivsdirektören slutade sin tjänst har inte underlättat processen för
implementeringen. Denna funktion är viktig för att leda och underlätta
implementeringsarbetet. Detta har hittills försvårat en djupare implementering, med
presentationer av landsbygdsprogrammet inför nämnder, förvaltningar och styrelser inom
Örebro kommun. Detta har påverkat flera målområden.
Vad det gäller uppföljning av landsbygdsprogrammet så förutsattes att en implementering av
det djupare slaget hade kunnat genomföras i anslutning till beslutet om dess antagande. I
första fasen av uppföljningen var syftet att följa mottagandet av programmet under
implementeringsfasen. Eftersom implementeringen ännu inte har kunnat genomföras på det
sätt som var tänkt, så har följaktligen ännu inte heller den typen av uppföljning kunnat
genomföras. Det faktum att landsbygdsstrategen, en av de två medarbetarna på
landsbygdsenheten, slutade sin tjänst efter sommaren försvårade implementeringsarbetet
ytterligare. Implementeringsarbetet har ändå fortsatt under hösten, bland annat genom att
landsbygdsprogrammet presenterats i årsprocessledargruppen.
En modell för det kontinuerliga arbetet med genomförande, uppföljning och utvärdering
av landsbygdsprogrammet i hela kommunkoncernen ska tas fram under 2018.

Mål inom hållbar tillväxt
Enligt den rapport angående företagande på kommunens landsbygd, som baserade sig på en
enkätundersökning och statistik från SCB, så är tillgången till bredbandsuppkoppling med
hög överföringshastighet en av de viktigaste faktorerna för utveckling och tillväxt hos
landsbygdsföretagen i kommunen. Det är också en demokratifråga för den enskilde
medborgaren och handlar, till exempel, om att kunna använda olika typer av e- tjänster.
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Landsbygdsenheten deltar i arbetet med bredbandsutbyggnaden tillsammans med
kommunens bredbandssamordnare. Arbetet består till stor del av samverkansmöten med
nätägare i syfte att på olika sätt underlätta och driva på utbyggnaden. Under åren 2016 och
2017 har det fattas beslut om fiberutbyggnad till 2100 hushåll/företag, utanför tätort och
småort. Intresset från nätägare för att bygga ut fiber på kommunens glesbygd har väsentligt
ökat under år 2017. Landsbygdsnämnden har utsett en parlamentarisk arbetsgrupp med
uppdraget att särskilt följa arbetet med bredbandsutbyggnaden. En reviderad
utbyggnadsplan för bredbandsutbyggnaden är antagen som, bland annat, behandlar hur
kommunens egna avsatta medel ska kunna användas. Landsbygdsnämnden har medverkat
med synpunkter på hur planen skulle utformas.
Målvärde för 2017 var att procentsatsen för hushåll och företag med fiberanslutning ska öka
vilket det också har gjort.
Landsbygdsnämnden är via Landsbygdsenheten representerade i den samverkansgrupp för
naturturism som Örebrocompaniet initierat och även i samordningsgruppen för utveckling
av Hjälmaren, båda dessa handlar naturturism och utveckling av besöksnäringen på
kommunens landsbygd.
Landsbygdsnämnden har, för andra året i rad, arrangerat en medborgardialog med tema:
företagande på landsbygden.
Mål inom människors egenmakt
Landsbygdsnämnden ska enligt reglementet och ÖSB arbeta med medborgardialoger på
kommunens landsbygd. Landsbygdsnämnden har under år 2017 genomfört 9
medborgardialoger. Nämnden har också medverkat vid flera publika arrangemang såsom
Tysslingedagen, Segersjödagarna, Evalladagen och Kulturglädje i Glanshammarsbygden.
Nämnden har under år 2017 prioriterat att höja kvaliteten på medborgardialogerna. Detta
inleddes sent under år 2016 med en utbildningsdag med föreläsare från SKL:s ”Projekt
medborgardialog”. Landsbygdsnämnden har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp med
uppdrag att arbeta med medborgardialogernas kvalitet. Ett resultat av detta är att
Landsbygdsnämndens egna riktlinjer för medborgardialoger har framställts och antagits av
nämnden. En genderbudgetanalys genomfördes år 2016 med utgångspunkt i nämndens
medborgardialoger. Samverkan har under år 2017 inletts med kommunens strategiska
planerare med inriktning jämställdhet för att finna och pröva metoder för att få en jämnare
fördelning på nämndens medborgardialoger vad det gäller kön, men även ålder. Detta ska
nås genom jämställdhetsintegrering, det vill säga att ett jämställdhetsperspektiv integreras i
Landsbygdsnämndens arbete med medborgardialoger Fördelningen mellan könen har
jämnats ut något år 2017 i jämförelse med år 2016. Den grupp som har lägst representation
på medborgardialogerna är unga vuxna. Nämnden genomför medborgardialoger riktade mot
barn och unga.
Ett samarbete har inletts med Hela Sverige ska leva för att undersöka möjligheterna till att
inrätta ett kommunbygderåd i Örebro kommun. Målet är att detta ska kunna ske under år
2018, som ett led i det demokratiska arbetet.
Landsbygdsnämnden ger utifrån sitt ansvarsområde landsbygdsutvecklingsbidrag för att
stimulera föreningslivet på kommunens landsbygd. Samverkan med andra nämnder sker i ett
föreningsstödsnätverk.
Nämnden planerar att framställa riktlinjer för landsbygdssäkring för beslut i
Kommunstyrelsen med syfte att säkerställa att en sådan sker inom den kommunala
organisationen.
Nämnden har, genom föredragning av ansvarig tjänsteman för Örebro kommuns
handlingsplan för HBTQ-arbete, fått ökad kunskap vad det gäller HBTQ-frågor och
kommunens arbete med dessa.
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Mål inom barn och ungas behov
För att ge möjlighet till demokratiskt inflytande för barn och unga anordnar
Landsbygdsnämnden medborgardialoger för barn och unga på kommunens landsbygd.
Aktuella platser för dialogerna är skolor och fritidsgårdar. Tre medborgardialoger riktade
mot barn och unga har genomförts under året. Landsbygdsnämnden stimulerar
föreningslivet på kommunens landsbygd och samverkar med andra nämnder för att utveckla
föreningslivet.
Mål inom trygg välfärd
Landsbygdsenhetens medverkan i revideringen av Örebro kommuns översiktsplan och
Landsbygdsnämndens medborgardialoger angående densamma har lett till att kommunens
landsbygd och landsbygdsperspektivet har fått en större plats än tidigare.
Nämnden arrangerade i augusti en fördjupningsdag angående byggande av bostäder på
kommunens landsbygd. Medverkade gjorde engagerade medborgare med idéer om
bostadsbyggande och intresserade byggföretag
.
Ekonomi
Landsbygdsnämnden har en total budgetram på 5 267 tkr och redovisar 2017 ett positivt
ekonomiskt resultat med 660 tkr. Resultatet motsvarar 12,5 % av den totala budgetramen
och beror främst på att ersättningen till Landsbygdsenheten genererade ett budgetöverskott
och att planeringsreserven inte utnyttjats under året.

2.2 Framåtblick
När ledningsfunktion och personalresurser åter är på plats är det möjligt att utföra
resterande implementering av landsbygdsprogrammet. Samma sak gäller för uppföljningen
av programmet. En implementering av ett kommunalt program är ett långsiktigt arbete och
kommer att sätta sin prägel på Landsbygdsnämndens arbete de kommande åren. En modell
för det kontinuerliga arbetet med genomförande, uppföljning och utvärdering av
landsbygdsprogrammet i hela kommunkoncernen ska tas fram under 2018. Riktlinjer för
landsbygdssäkring ska arbetas fram. Landsbygdsprogrammets mål behöver arbetas in i
årsprocessen.
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3. Sammanfattande iakttagelser
Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är relevanta för nämnden, d.v.s. där nämnden tilldelats
indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Positiva iakttagelser kan vara framgångsfaktorer(sätt vi arbetar på), styrkor (förutsättningar) eller starka resultat. I
kolumnen förbättringsområden lyfter nämnden sådana områden där utveckling bör ske för att nå bättre måluppfyllelse och utveckling.
Nämnden redovisar också i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål är uppfyllt. De varianter som finns att
välja mellan är: delvis, i hög utsträckning och helt.

Aktuella mål för
Landsbygdsnämnden

Övergripande strategiskt
uppdrag utifrån
landsbygdsprogrammet

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden

•

Landsbygdsprogrammet antaget 2017-04-26

•

En djupare implementering återstår

•

Ett system för uppföljning av
landsbygdsprogrammet är på väg att
framställas

•

Arbetet med indikatorer är påbörjat

•

Implementeringen är påbörjad

•

Landsbygdsnämnden fortsätter arbetet med
att uppmärksamma landsbygdsföretagens
villkor genom återkoppling och nya dialoger.
Den viktiga fiberutbyggnaden på kommunens
landsbygd har fått ett lyft,
Landsbygdsnämnden är, via
Landsbygdsenheten, representerad i olika
grupperingar, som avser att utveckla
naturturism och besöksnäring på kommunens
landsbygd

•

Landsbygdsföretagens upplevda villkor
behöver på ett starkare sätt föras in i den
kommunala organisationen.

•
Positivt näringsklimat

•

åtagandet är uppfyllt

I hög utsträckning

I hög utsträckning
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Den viktiga fiberutbyggnaden på kommunens
landsbygd har fått ett lyft, vilket ökar
möjligheten för medborgare på kommunens
landsbygd att ta del av det digitala samhället i
stort och av Örebro kommuns utveckling av
digitala tjänster.

Tillgänglighet/digitalisering

•
Bra kommunikationer

•
•
•

Medborgarnas inflytande och
påverkan

Jämlika livsvillkor

Meningsfull fritid

•

•
•
•

Den viktiga fiberutbyggnaden på kommunens
landsbygd har fått ett lyft.
En reviderad handlingsplan för
bredbandsutbyggnaden är antagen.
Landsbygdsnämnden driver frågorna kring
vägnät av god kvalitet och kollektivtrafik
aktivt.
Medborgardialogernas kvalitet har höjts
genom utbildningsinsatser och framtagande
av nämndens egna riktlinjer för
medborgardialoger
Samverkan har inletts med kommunens
strategiska planerare med inriktning
jämställdhet för att finna och pröva metoder
för att få en jämnare fördelning på nämndens
medborgardialoger vad det gäller kön, men
även ålder. Medborgardialogerna
jämställdhetsintegreras.
Landsbygdsprogrammet antaget 2017-04-26
Ett system för uppföljning av
landsbygdsprogrammet är på väg att
framställas.
Landsbygdsnämnden stimulerar föreningslivet
på kommunens landsbygd genom bidrag och
allmänt stöd, samt samverkar med andra

Helt

Helt

•

E-förslag har ännu inte prövats

Helt

•

En djupare implementering återstår
I hög utsträckning

Helt
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•
•

•
•
Respekt för lika värde och
mänskliga rättigheter

•
Förutsättningar för att klara
kunskapsmålen

nämnder för att stimulera föreningslivet på
kommunens landsbygd.
Ett antal nya föreningar och byalag har
bildats.
Ett föreningsstödsnätverk bestående av
representanter för de bidragsgivande
nämnderna träffas regelbundet.
En något jämnare könsfördelning vad det
gäller deltagare i medborgardialoger har
uppnåtts.
Samverkan har inletts med kommunens
strategiska planerare med inriktning
jämställdhet för att finna och pröva metoder
för att få en jämnare fördelning på nämndens
medborgardialoger vad det gäller kön, men
även ålder. Ett arbete med att
jämställdhetsintegrera medborgardialogerna
har inletts.
En ökad kunskap vad det gäller HBTQ –
frågor i nämnden.

•

Landsbygdsprogrammet som antogs 2017-0426

•

Landsbygdsnämnden stimulerar föreningslivet
på kommunens landsbygd genom bidrag och
allmänt stöd, samt samverkar med andra
nämnder för att stimulera föreningslivet på
kommunens landsbygd.
Ett antal nya föreningar och byalag har
bildats.

Meningsfull fritid för barn
•

Helt

•

En djupare implementering återstår

I hög utsträckning

Helt
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•

Ett föreningsstödsnätverk bestående av
representanter för de bidragsgivande
nämnderna träffas regelbundet.

•

En lyckad fördjupningsdag angående
byggande på landsbygden
Landsbygdsenhetens medverkan i arbetet med
den reviderade översiktsplanen har medfört
att planering för bostäder på landsbygden i
högre grad har uppmärksammats.

•
Tillgång till bostäder

Helt
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4. Nämndens bidrag till utveckling inom
kommunens verksamhetsmål
Landsbygdsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en
systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och upprätthålla god
ekonomisk hushållning. Verksamhetsutvecklingen ska utföras i enlighet med den
värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God
ekonomisk hushållning säkerställs i det verksamhetsuppdrag som stadgas i
nämndreglementet och uppnås om kommunen 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.

Läsanvisning

Här sammanfattas de åtaganden nämnden har för att bidra till utveckling inom de för
nämnden aktuella verksamhetsmålen. Landsbygdsnämndens åtagande består av
verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB
samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens
verksamhetsmål.
Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad
utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag. Genom arbetet med utvecklingsuppdrag
förväntas ökad måluppfyllelse och en kvalitativ verksamhetsutveckling. Grunden för
denna utveckling ligger dock i ett väl utfört verksamhetsuppdrag enligt reglementet.
Inom varje mål redogör nämnden för:
-

-

resultat och effekter för indikatorer och utvecklingsuppdrag.
en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens
verksamhetsmål. Denna 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.
en beskrivning av planerade insatser/aktiviteter/utvecklingssteg för ett
större/tydligare/bättre bidrag till måluppfyllelse, och vilka förutsättningar i övrigt
som är önskvärda för att underlätta detta.

Varje mål sammanfattas först med att nämnden listar sina Positiva iakttagelser och
Förbättringsområden inom målet och en bedömning av om nämndens åtagande är
uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis.
Samtliga nämnder har också fått i uppdrag att beskriva sitt arbete med satsningen Digitalt
först, vilket sker under målet Tillgänglighet/Digitalisering, oavsett om nämnden har
andra åtaganden inom målet eller inte.
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4.1 Landsbygdsnämndens övergripande strategiska
uppdrag
Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling vad det gäller
det övergripande strategiska uppdraget i hög utsträckning är uppfyllt och ser följande:

•
•

Positiva iakttagelser

•

Landsbygdsprogrammet antaget 2017-04-26
Ett system för uppföljning av
landsbygdsprogrammet är på väg att
framställas.
Arbetet med indikatorer är påbörjat

•

Implementering är påbörjad

•

Förbättringsområden

En djupare implementering återstår.

Måluppfyllelse för indikatorer och strategiskt uppdrag
ÖSB/
Ln

ÖSB
Ln

Indikatorer
Landsbygdsprogrammet skall göras känt
och implementeras

Utfall
2015
-

Utfall
2016
-

-

-

Utveckla indikatorer av strategisk karaktär

Målvärde 2017
Implementering
påbörjad enligt
aktivitetsplan
Indikatorer klara

Utfall
2017
Implementering
påbörjad enligt
aktivitetsplan
Arbetet pågår

Kommentarer till indikatorernas utfall

Arbetet med indikatorer av strategisk karaktär är inte klart. Detta beror dels på resursbrist i form av personal, men
även på att indikatorerna bör kopplas samman med det ännu inte färdiga systemet för uppföljning av
landsbygdsprogrammet.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag
Landsbygdsnämnden
ÖSB/
Ln
2017

Strategiskt uppdrag

Kommentarer och uppnådda/
förväntade effekter

ÖSB

Implementering av landsbygdsprogrammet i sin
helhet.

Landsbygdsprogrammet ska implementeras i hela den
kommunala organisationen så att utvecklingen på
landsbygden sker på villkor likställda med de som
gäller för utveckling i staden.

Ln

Uppföljning av landsbygdsprogrammets
genomförande i sin helhet

Ett system för uppföljning är under upparbetning.
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Ln
Ln
Ln

Utifrån ett landsbygdsperspektiv medverka i den
fortsatta hanteringen av förslaget till revidering
av översiktsplanen.
Delta i samrådsmöten angående förslaget till
reviderad översiktsplan på kommunens
landsbygd
Utarbeta indikatorer för nämndens uppdrag.

Hela mandatperioden

Ln
Ln

Landsbygdsperspektivet har stärks i den reviderade
översiktsplanen
Medborgare boende på kommunens landsbygd har
fått möjlighet att
Landsbygdsnämnden går in i en ny fas och ska
utarbeta indikatorer som stämmer överens med det
strategiska uppdraget

Fortsatt implementering av
landsbygdsprogrammet i sin helhet
Fortsatt uppföljning av landsbygdsprogrammets
genomförande i sin helhet.

Sammanfattande analys av Landsbygdsnämndens övergripande strategiska
uppdrag

Implementeringen av Landsbygdsprogrammet är påbörjad enligt målvärde. Av skäl som
har varit utom Landsbygdsnämndens kontroll har implementering och uppföljning
hittills inte kunnat genomföras på det sätt och i den takt som avsågs i
verksamhetsplanen. Det faktum att näringslivsdirektören slutade sin tjänst har inte
underlättat processen för implementeringen. Denna funktion är viktig för att leda och
underlätta implementeringsarbetet. Detta har hittills försvårat en djupare
implementering, med presentationer av landsbygdsprogrammet inför nämnder,
förvaltningar och styrelser inom Örebro kommun. Detta har påverkat flera målområden.
Den tillförordnade näringslivsdirektören som tillträdde under hösten har gjort insatser
som underlättat implementeringsarbetet till en viss del. Landsbygdsstrategen, en av de
två medarbetarna på Landsbygdsenheten, valde att sluta sin tjänst efter sommaren, vilket
även detta försvårade det fortsatta implementeringsarbetet under årets sista del.
Vad det gäller uppföljning av landsbygdsprogrammet så förutsattes att en
implementering av det djupare slaget hade kunnat genomföras i anslutning till beslutet
om dess antagande. I första fasen av uppföljningen var syftet att följa mottagandet av
programmet under implementeringsfasen. Eftersom implementeringen ännu inte har
kunnat genomföras på det sätt som var tänkt, så har följaktligen ännu inte heller den
typen av uppföljning kunnat genomföras. Implementeringsarbetet har ändå fortsatt
under hösten, bland annat genom att landsbygdsprogrammet presenterats i
årsprocessledargruppen.
Ett system för politisk uppföljning av programmet håller på att utarbetas och även
övergripande indikatorer för att allmänt kunna följa utvecklingen på kommunens
landsbygd.
Planerad och önskad utveckling vad det gäller Landsbygdsnämndens
strategiskt övergripande uppdrag

Implementering av och ett fastställande av ett uppföljningssystem för
landsbygdsprogrammet är av högsta prioritet vad det gäller Landsbygdsnämnden
strategiskt övergripande uppdrag. Det är av stor vikt att landsbygdsprogrammets
intentioner förs in på ett kommunövergripande plan i årsprocessen. En ny
näringslivsdirektör kommer under tidig vår att tillträda sin tjänst och en ny
landsbygdsstrateg anställdes i december 2017.
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4.2 Mål inom Hållbar tillväxt

Mål: Örebro ska ha ett positivt näringslivsklimat där Örebro kommun
underlättar att starta, utveckla och etablera företag.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling vad inom
målet om positivt näringsklimat i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

•
•

•

Positiva iakttagelser
Landsbygdsnämnden fortsätter arbetet med
att uppmärksamma landsbygdsföretagens
villkor genom återkoppling och nya dialoger.
Den viktiga fiberutbyggnaden på kommunens
landsbygd har fått ett lyft,
Landsbygdsnämnden är, via
Landsbygdsenheten, representerad i olika
grupperingar, som avser att utveckla
naturturism och besöksnäring på kommunens
landsbygd

•

Förbättringsområden

Landsbygdsföretagens upplevda villkor
behöver på ett starkare sätt föras in i den
kommunala organisationen.

Måluppfyllelse för strategiskt uppdrag
ÖSB/
LN*
2017

Strategiskt uppdrag

Kommentarer och uppnådda/
förväntade effekter

ÖSB

Uppmärksamma näringslivets villkor på
landsbygden.

Arbetet har påbörjats genom att en rapport, baserad
på en enkätundersökning riktad till kommunens
landsbygdsföretag, har producerats.
Medborgardialoger riktade till företagare på
landsbygden genomförs. Kommunens beredskap för
att möta landsbygdsföretagens behov förbättras.

ÖSB

Bidra till arbetet ang. naturturism på
landsbygden.

Genom samverkan andra aktörer och kunskap om
kommunens landsbygd bidra till att naturturismen
utvecklas med en lokal dimension och anknytning.

Ln

Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 3 verka för att underlätta
företagande på landsbygden.

Kommunens landsbygd har en stor potential vad det
gäller näringslivsutveckling. Besöksnäringen är ett
exempel på detta. Det gäller att fånga upp de
utmaningar och problem som näringslivet på
landsbygden upplever. Det förväntas att potentialen
tas tillvara på ett bättre sätt.
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Ln

Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 3, verka för att öka samverkan
mellan näringslivet på landsbygden och
kommunen.

En ökad samverkan förväntas leda till en ökad
förståelse inom den kommunala organisationen för
landsbygdsföretagarnas villkor och därigenom leda till
gemensamma ansträngningar för en utveckling av
näringslivet på landsbygden.

Hela mandatperioden

Ln

Fortsatt uppföljning av målen i fokusområde 3 i
landsbygdsprogrammet.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om positivt
näringsklimat

Resultatet av rapporten angående Örebro kommuns landsbygdsföretag, som baserades
på enkätundersökning bland landsbygdsföretagare och SCB- statistik har bearbetats.
Viktiga områden för ökad tillväxt på kommunens landsbygd är tillgång till
bredbandsuppkoppling med hög överföringshastighet, infrastruktur i form av bra vägar,
samt kompetensförsörjning. Utbyggnaden av fiber på kommunens landsbygd har lyft
genom byggbeslut av privata aktörer, detta till stor del på kommersiell grund.
Landsbygdsnämnden fortsätter sitt arbete med att uppmärksamma
landsbygdsföretagarnas villkor. En andra medborgardialog riktad till
landsbygdsföretagare har genomförts, och återkoppling har skett utifrån den tidigare
medborgardialogen.
Landsbygdsnämnden är, via Landsbygdsenheten, representerad i olika grupperingar, som
avser att utveckla naturturism och besöksnäring på kommunens landsbygd.
Planerad och önskad utveckling inom målet om positivt näringsklimat

Bredbandsutbyggnaden har lyft, även om mycket arbete återstår. Frågan om vägnätet på
kommunens landsbygd är komplex med skiftande ägarförhållanden. Bra vägar är en
förutsättning för tillväxt på landsbygden. Ett åtgärdsprogram bör komma till stånd
utifrån Landsbygdsprogrammets intentioner i fokusområdet gällande kommunikationer.
En översyn bör göras angående landsbygdsföretagens kompetensförsörjning.

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt
med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet
om tillgänglighet/digitalisering helt är uppfyllt, och ser följande:
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•

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden

Den viktiga fiberutbyggnaden på kommunens
landsbygd har fått ett lyft, vilket ökar
möjligheten för medborgare på kommunens
landsbygd att ta del av det digitala samhället i
stort och av Örebro kommuns utveckling av
digitala tjänster.

Måluppfyllelse för strategiskt uppdrag
ÖSB/
Ln
2017

Ln

Strategiskt uppdrag

Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 5, verka för att bredbandsnätet
byggs ut.

Kommentarer och
uppnådda/förväntade effekter

Ett utbyggt bredbandsnät en förutsättning för att alla
kommuninvånare ska kunna ta del av det ökade
utbudet av e-tjänster och även enkelheten att få
kontakt med kommunen för medborgare och företag
påverkas av utbyggnadsgraden.
En kontinuerlig uppföljning förväntas leda till att
målen på sikt uppnås. Bredbandsutbyggnaden har lyft
under år 2017.

Hela mandatperioden

Ln

Fortsatt uppföljning av målen i fokusområde 5 i
landsbygdsprogrammet

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag
Landsbygdsnämnden

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om
tillgänglighet/digitalisering

En förutsättning för digital tillgänglighet är tillgången till bredbandsuppkoppling med
hög överföringshastighet. Denna är mycket bristfällig på kommunens landsbygd.
Landsbygdsnämnden följer frågan uppmärksamt, och en parlamentarisk arbetsgrupp
följer särskilt utvecklingen.
I och med att intresset för kommersiell utbyggnad av fiber har ökat även på landsbygden
har bredbandsfrågan lyft och utvecklingen går framåt. Landsbygdsnämnden är, via
Landsbygdsenheten, representerad i de samverkansgrupper med nätägare som
kommunens bredbandssamordnare organiserar.
Planerad och önskad utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

En fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden möjliggör för alla kommunens
medborgare att delta i den digitala utvecklingen och att ta del av kommunens ökade
digitala tillgänglighet.
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Mål: Medborgarna i Örebro kommun ska ha tillgång till bra
kommunikationer.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet
om bra kommunikationer helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser

•
•
•

Förbättringsområden

Den viktiga fiberutbyggnaden på kommunens
landsbygd har fått ett lyft.
En reviderad handlingsplan för
bredbandsutbyggnaden är antagen.
Landsbygdsnämnden driver frågorna kring
vägnät av god kvalitet och kollektivtrafik
aktivt.

Måluppfyllelse för indikatorer och strategiskt uppdrag
ÖSB/
Ln*

ÖSB

Indikatorer
Tillgång till bredband på 100 Mbit/s eller mer.
Andel i procent.
– tätort och småort.
– utanför tätort och småort.

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall
2017

80
20

89,3
22,8

90
öka

90
31

Kommentarer till indikatorernas utfall

ÖSB/
Ln*
2017
ÖSB

Ln

Ln

Strategiskt uppdrag

Kommentarer och
uppnådda/förväntade effekter

Verka för fortsatt bredbandsutbyggnad på
kommunens landsbygd.
Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 5, verka för att bredbandsnätet
byggs ut.

Näringsliv och enskilda får större möjligheter att
verka och utvecklas.
Ökad tillgång till elektronisk infrastruktur av god
kvalitet för att landsbygdens medborgare och
näringsliv ska kunna delta och verka i samhället
oavsett var de bor.

Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i

Ökade förutsättningar för ett klimatsmart resande.
Kontakt är etablerad med berörda myndigheter.
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fokusområde 5, verka för ökade förutsättningar
för klimatsmart resande.
Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 5, verka för ett vägnät av god
kvalité i hela kommunen.

Bra vägstandard på kommunens landsbygd och
mellan stad och landsbygd.
Kontakt är etablerad med berörda myndigheter.

Hela mandatperioden

Fortsatt uppföljning av målen i fokusområde 5 i
landsbygdsprogrammet.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag
Landsbygdsnämnden

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om bra
kommunikationer

Mycket återstår men bredbandsutbyggnaden har lyft. Det har fattats byggbeslut i
merparten av de i utbyggnadsplanen prioriterade områdena. I och med att intresset för
kommersiell utbyggnad av fiber har ökat även på landsbygden har bredbandsfrågan lyft
och utvecklingen går framåt. Landsbygdsnämnden är, via Landsbygdsenheten,
representerad i de samverkansgrupper med nätägare som kommunens
bredbandssamordnare organiserar.
En reviderad utbyggnadsplan för bredbandsutbyggnaden är antagen som, bland annat,
behandlar hur kommunens egna avsatta medel ska kunna användas.
Landsbygdsnämnden har medverkat med synpunkter på hur planen skulle utformas.
Landsbygdsnämnden följer frågan uppmärksamt och en parlamentarisk arbetsgrupp
följer särskilt utvecklingen.
Kontakt är etablerad med berörda myndigheter gällande kommunens vägnät och
kollektivtrafik.
Planerad och önskad utveckling inom målet om bra kommunikationer

Ett av de kommersiella bolagen har visat intresse för att gå ut med förfrågningar i de
”vita fläckar” som uppkommer mellan utbyggnadsområdena, där förhoppningen
naturligtvis är att en kommersiell utbyggnad kan ske i kombination med de avsatta medel
som Örebro kommun förfogar över.
Kontakten fortsätter med berörda myndigheter gällande kommunens vägnät och
kollektivtrafik.

4.3 Mål inom Människors egenmakt
Ur ÖSB 2017: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En
människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till
det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare
som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.
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Mål: Medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan inför
politiska beslut ska vara god.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet
om medborgarnas inflytande och påverkan helt är uppfyllt, och ser följande:

•
•

Positiva iakttagelser
Medborgardialogernas kvalitet har höjts
genom utbildningsinsatser och framtagande
av egna riktlinjer
Samverkan har inletts med kommunens
strategiska planerarare med inriktning
jämställdhet för att finna och pröva metoder
för att få en jämnare fördelning på nämndens
medborgardialoger vad det gäller kön, men
även ålder. Medborgardialogerna kommer att
jämställdhetsintegreras.

Förbättringsområden
•

E-förslag har ännu inte prövats

Måluppfyllelse för indikatorer och strategiskt uppdrag
ÖSB/

Indikatorer

Ln*
Ln

Kvaliteten på medborgardialogerna ska förbättras.

Ln

E-förslag ska prövas

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2017
Kvaliteten har
förbättrats
enligt
aktivitetsplan
E-förslag har
prövats

Utfall
2017
Kvaliteten har
förbättrats
enligt
aktivitetsplan
E-förslag har
ännu inte
prövats

Kommentarer till indikatorernas utfall

Ingen teknisk lösning har ännu hittats för E-förslagen
ÖSB/
Ln*
2017

Strategiskt uppdrag

Kommentarer och
uppnådda/förväntade effekter

ÖSB

Landsbygdsnämnden genomför
medborgardialoger och resultaten förs vidare i
den kommunala organisationen, samt till andra
instanser och organisationer.

Landsbygdsnämnden ska enligt reglementet och ÖSB
arbeta med medborgardialoger. Förväntad effekt är
att villkoren för att bo och verka på kommunens
landsbygd tydliggörs och förbättras.

ÖSB

Fortsatt utveckling av lokala grupper för
landsbygdsutveckling.

Landsbygdsnämnden ska enligt reglementet och ÖSB
arbeta med att stimulera till bildandet av lokala
grupper för landsbygdsutveckling. Det demokratiska
inflytandet förväntas öka när Örebro kommun
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Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 1, verka för att öka det lokala
inflytandet på landsbygden.
Lokala rådslag införs.

samverkar med dessa grupper. Arbete pågår med att
stimulera till bildandet av ett kommunbygderåd.
Det lokala inflytandet förväntas öka.

En bred representation som kan samverka med
kommunen i frågor som rör den aktuella bygden.
Arbete pågår med att stimulera till bildandet av ett
kommunbygderåd

Hela mandatperioden

Ln

Fortsatt uppföljning av målen i fokusområde 1 i
landsbygdsprogrammet

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om
medborgarnas inflytande och påverkan

E-förslagsprojektet har inte kunnat utvecklas, främst på grund av resursbrist och brist på
tekniska lösningar Vad det gäller lokala rådslag, finns nu istället planer på att
kommunbygderåd inrättas i kommunen. Diskussioner förs med Hela Sverige ska leva
angående detta.
Samverkan har inletts med kommunens strategiska planerare med inriktning jämställdhet
för att finna och pröva metoder för att få en jämnare fördelning på nämndens
medborgardialoger vad det gäller kön, men även ålder. Fördelningen har jämnats ut
något enligt prognos för år 2017. Den grupp som har lägst representation på
medborgardialogerna är unga vuxna. Nämnden genomför medborgardialoger riktade
mot barn och unga. Medborgardialogerna kommer att jämställdhetsintegreras
Landsbygdsnämnden har höjt kvaliteten på sina medborgardialoger genom
utbildningsinsatser och framtagande av nämndens egna riktlinjer.
Planerad och önskad utveckling inom målet om medborgarnas inflytande
och påverkan

E-förslag bör prövas inom nämndens ansvarsområde när resurser och tekniska lösningar
tillåter det.

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.
Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet
om jämlika livsvillkor i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:
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•
•

Positiva iakttagelser
Landsbygdsprogrammet antaget 2017-04-26
Ett system för uppföljning av
landsbygdsprogrammet är på väg att
framställas

•

Förbättringsområden
En djupare implementering återstår

Måluppfyllelse för strategiskt uppdrag

ÖSB/
Ln*
2017

Strategiskt uppdrag

Ln

Implementering av landsbygdssäkring i den
kommunala organisationen enligt fokusområde 1
i Landsbygdsprogrammet.

Ln

Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 4, verka för att öka servicen i de
viktiga kommunala kärnorna i enlighet med
översiktsplanens intentioner.
Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 4, verka för en ökad samverkan
mellan kommunen de och myndigheter som
bidrar till att utveckla den kommersiella servicen
på landsbygden.

Ln

Kommentarer och
uppnådda/förväntade effekter

Landsbygdssäkring innebär att på ett objektivt och
systematiskt sätt ta hänsyn till och beakta
landsbygdens särskilda förutsättningar. Metoden
handlar om att bedöma konsekvenserna vid
kommunala processer, såsom vid planering och
beslut. Den förväntade effekten är att
landsbygdsperspektivet blir naturlig integrerad del i
kommunens verksamhet. Arbetet är påbörjat.
Den förväntade effekten är en väl fungerande vardag
för de medborgare som bor på kommunens
landsbygd.
Den förväntade effekten är en väl fungerande vardag
för de medborgare som bor på kommunens
landsbygd.

Hela mandatperioden

Ln
Ln
Ln

Fortsatt implementering av landsbygdssäkring i
den kommunala organisationen enligt
fokusområde 1 i Landsbygdsprogrammet
Uppföljning av tillämpad landsbygdssäkring
Fortsatt uppföljning av målen i fokusområde 4 i
landsbygdsprogrammet.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden
Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika
livsvillkor

Det är av stor vikt att landsbygdssäkring införs för att bedöma konsekvenserna vid
kommunala processer. Landsbygdsperspektivet måste bli en integrerad del i kommunal
verksamhet. Tillämpad landsbygdssäkring finns som ett mål i Landsbygdsprogrammet.
Arbetet med förslag till riktlinjer för landsbygdssäkring är påbörjat.
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Planerad och önskad utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

Landsbygdsnämnden har påbörjat arbetet med att ta fram riktlinjer för landsbygdssäkring
för beslut i Kommunstyrelsen.

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.
Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet
om meningsfull fritid helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser

•

•
•

Förbättringsområden

Landsbygdsnämnden stimulerar föreningslivet
på kommunens landsbygd genom bidrag och
allmänt stöd, samt samverkar med andra
nämnder för att stimulera föreningslivet på
kommunens landsbygd.
Ett antal nya föreningar och byalag har bildats.
Ett föreningsstödsnätverk bestående av
representanter för de bidragsgivande nämnderna
träffas regelbundet.

Måluppfyllelse för strategiskt utvecklingsuppdrag

ÖSB/
Ln*
2017

Ln

Ln

Strategiskt uppdrag

Kommentarer och
uppnådda/förväntade effekter

Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 6, verka för ett starkare
föreningsliv genom att stimulera aktörer som vill
arrangera kultur- och fritidsaktiviteter på
landsbygden
Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 6, verka för en ökad samverkan
med den ideella sektorn på landsbygden

Föreningslivet kräver många ideellt engagerade
människor. Med en relativt liten befolkning finns det
en risk att föreningsverksamheten avstannar utan
stimulans.
Förväntad effekt är ett starkt föreningsliv på
kommunens landsbygd.
En ökad samverkan mellan föreningslivet på
landsbygden och Örebro kommun förväntas leda till
är ett starkt föreningsliv på kommunens landsbygd.
En aktivitetsplan upprättas för uppdraget.

Hela mandatperioden

Ln

Fortsatt uppföljning av målen i fokusområde 6 i
landsbygdsprogrammet

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden
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Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull
fritid

Landsbygdsnämnden ger bidrag till föreningar för olika utvecklingsprojekt. Att stimulera
landsbygdens föreningsliv är oerhört viktigt, inte minst med tanke på en förhållandevis
liten befolkning, där ett mindre antal engagerade driver runt föreningslivet. Samverkan
med de andra bidragsgivande nämnderna sker i ett föreningsstödsnätverk.
Planerad och önskad utveckling inom målet om meningsfull fritid

Landsbygdsnämnden kommer, via implementering och uppföljning av
landsbygdsprogrammet att bevaka att Örebro kommun verkar för ett starkare
föreningsliv på kommunens landsbygd och ökar sin samverkan med den ideella sektorn.
Samverkan med de andra nämnderna ska intensifieras för att stärka föreningslivet på
kommunens landsbygd.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga
rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet
om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter helt är uppfyllt, och ser följande:

•
•

•

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden

En något jämnare könsfördelning vad det
gäller deltagare i medborgardialoger.
Samverkan har inletts med kommunens
strategiska planerarare med inriktning
jämställdhet för att finna och pröva metoder
för att få en jämnare fördelning på nämndens
medborgardialoger vad det gäller kön, men
även ålder. Ett arbete med att
jämställdhetsintegrera medborgardialogerna
har inletts.
En ökad kunskap vad det gäller HBTQ –
frågor i nämnden.

Måluppfyllelse för indikatorer och strategiskt uppdrag
ÖSB/
Ln*

Indikatorer

Ln

Andel kvinnor/flickor som deltar i
medborgardialoger angivet i procent.
Andel män/pojkar som deltar i medborgardialoger
angivet i procent.
Andel vuxna kvinnor i procent

Ln
Ln

Utfall
2015
-

Utfall
2016
44

-

56

-

43

Målvärde
2017
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning
Jämnare
fördelning

Utfall
2017
45
55
44
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Andel vuxna män i procent

-

57

Kommentarer till indikatorernas utfall

ÖSB/
Ln*
2017

Ln

Ln

Strategiskt uppdrag

Genom resultat av gender budgeting-analys hitta
strategier för att öka andelen kvinnor/flickor
som deltar i medborgardialoger.
Medborgardialogerna ska
jämställdhetsintegreras. Även ålder är en viktig
faktor.
Nämnden har tagit del av handlingsplanen för
HBTQ- frågor genom föreläsning av ansvarig
tjänsteman.

Jämnare
fördelning

Kommentarer och
uppnådda/förväntade effekter

En jämnare fördelning mellan könen och även ålder
vad det gäller det demokratiska inflytandet vid
Landsbygdsnämndens medborgardialoger.

En ökad kunskap vad det gäller HBTQ - frågor

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag
Landsbygdsnämnden

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för
lika värde och mänskliga rättigheter

Samverkan har inletts med kommunens strategiska planerare med inriktning jämställdhet
för att finna och pröva metoder för att få en jämnare fördelning på nämndens
medborgardialoger vad det gäller kön, men även ålder. En något jämnare könsfördelning
vad det gäller deltagare i medborgardialoger har uppnåtts

Planerad och önskad utveckling inom målet om respekt för lika värde och
mänskliga rättigheter

Arbetet med jämställda medborgardialoger fortsätter genom samverkan med
kommunens strategiska planerare med inriktning jämställdhet för att finna och pröva
metoder för att få en jämnare fördelning på nämndens medborgardialoger vad det gäller
kön, men även ålder. Medborgardialogerna ska jämställdhetsintegreras

.

56
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4.4 Mål inom Barn och ungas behov
Ur ÖSB 2017: Alla barn förtjänar en god barndom och en trygg och utvecklande

Mål: Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges förutsättningar
att klara kunskapsmålen.

skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete med såväl fysisk som social
och psykisk ohälsa, kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv.
En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom.
Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till
goda uppväxtvillkor stärkas
Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet
om förutsättningar att klara kunskapsmålen i hög utsträckning är uppfyllt, och ser
följande:

•
•

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden

En djupare implementering återstår.

Landsbygdsprogrammet antaget 2017-04-26.
Deltagit i arbetet med den reviderade
översiktsplanen.

Måluppfyllelse för strategiskt uppdraguppdrag

ÖSB/
Ln*
2017

Ln

Strategiskt uppdrag

Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 4, verka för att öka servicen i de
viktiga kommunala kärnorna i enlighet med
översiktsplanens intentioner.

Kommentarer och
uppnådda/förväntade effekter

Tillgången till en närliggande skola på landsbygden
kan vara avgörande för att barnfamiljer ska flytta till
eller bo kvar på kommunens landsbygd, därför ska
kommunens landsbygdsskolor bevaras och utvecklas.
Kvalitetssäkring av landsbygdsskolorna är därför
nödvändig för att elever ska ges förutsättningar att
klara kunskapsmålen.
En kontinuerlig uppföljning förväntas leda till att
målen på sikt uppnås.

Hela mandatperioden

Ln

Fortsatt uppföljning av målen i fokusområde 4 i
landsbygdsprogrammet

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag
Landsbygdsnämnden
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Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om
förutsättningar att klara kunskapsmålen

Landsbygdsenheten har deltagit i arbetet med den reviderade översiktsplanen och
därigenom bidragit till att förstärka planerna angående de viktiga kommunala kärnorna,
innefattande skolor.
Planerad och önskad utveckling inom målet om förutsättningar att klara
kunskapsmålen

Implementering och uppföljning av fokusområde 4.

Mål: Barn och ungdomar ska kunna ha en meningsfull fritid.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet
om barns meningsfulla fritid helt är uppfyllt, och ser följande:

•

•
•

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden

Landsbygdsnämnden stimulerar föreningslivet
på kommunens landsbygd genom bidrag och
allmänt stöd, samt samverkar med andra
nämnder för att stimulera föreningslivet på
kommunens landsbygd.
Ett antal nya föreningar och byalag har
bildats.
Ett föreningsstödsnätverk bestående av
representanter för de bidragsgivande
nämnderna träffas regelbundet.

Måluppfyllelse för strategiskt uppdrag

ÖSB/
Ln*
2017

Ln

Ln

Strategiskt uppdrag

Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 6, verka för ett starkare
föreningsliv genom att stimulera aktörer som vill
arrangera kultur- och fritidsaktiviteter på
landsbygden
Via uppföljning av landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i

Kommentarer och
uppnådda/förväntade effekter

Föreningslivet kräver många ideellt engagerade
människor. Med en relativt liten befolkning finns det
en risk att föreningsverksamheten avstannar utan
stimulans.
Förväntad effekt är ett starkt föreningsliv på
kommunens landsbygd.
• En ökad samverkan mellan föreningslivet på
landsbygden och Örebro kommun förväntas leda
till är ett starkt föreningsliv på kommunens
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fokusområde 6, verka för en ökad samverkan
med den ideella sektorn på landsbygden.

landsbygd. Ett föreningsstödsnätverk bestående av
representanter för de bidragsgivande nämnderna
träffas regelbundet.

Hela mandatperioden

Ln

Fortsatt uppföljning av målen i fokusområde 6 i
landsbygdsprogrammet

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag
Landsbygdsnämnden

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om barns
meningsfulla fritid

Landsbygdsnämnden ger bidrag till föreningar för olika utvecklingsprojekt. Att stimulera
landsbygdens föreningsliv är oerhört viktigt, inte minst med tanke på en förhållandevis
liten befolkning, där ett mindre antal engagerade driver runt föreningslivet. Samverkan
med de andra bidragsgivande nämnderna sker i ett föreningsstödsnätverk.
Planerad och önskad utveckling inom målet om barns meningsfulla fritid

Landsbygdsnämnden kommer, via implementering och uppföljning av
landsbygdsprogrammet att bevaka att Örebro kommun verkar för ett starkare
föreningsliv på kommunens landsbygd och ökar sin samverkan med den ideella sektorn.
Samverkan med de andra nämnderna ska intensifieras för att stärka föreningslivet på
kommunens landsbygd.

4.5 Mål inom Trygg välfärd
Ur ÖSB 2017: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det
skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara
en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd
så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: I Örebro kommun ska det finnas tillgång till bostäder.
Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet
om tillgång till bostäder helt är uppfyllt, och ser följande:

•
•

Positiva iakttagelser
En lyckad fördjupningsdag angående
byggande på landsbygden
Landsbygdsenhetens medverkan i arbetet med
den reviderade översiktsplanen har medfört
att planering för bostäder på landsbygden i
högre grad har uppmärksammats.

Förbättringsområden

28

ÅRSBERÄTTELSE 2017 - LANDSBYGDSNÄMNDEN

Måluppfyllelse för strategiskt uppdrag

ÖSB/
Ln*
2017

Strategiskt uppdrag

Ln

Via uppföljning av Landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 2 verka för att medborgare ska
kunna bo på landsbygden i livets alla skeden.

Ln

Via uppföljning av Landsbygdsprogrammets
intentioner och genomförande, utifrån målen i
fokusområde 2 verka för att medborgare, oavsett
socioekonomisk bakgrund ska kunna bosätta sig
på landsbygden

Kommentarer och
uppnådda/förväntade effekter

Varierande upplåtelseformer på landsbygden leder till
att människor oavsett ålder och socioekonomi kan
bosätta sig på kommunens landsbygd och leder också
till att människor kan bo på landsbygden i livets alla
skeden. Medverkan i arbetet med den reviderade
översiktsplanen har medfört att planering för
bostäder på landsbygden i högre grad har
uppmärksammats.
Varierande upplåtelseformer på landsbygden leder till
att människor oavsett ålder och socioekonomi kan
bosätta sig på kommunens landsbygd och leder också
till att människor kan bo på landsbygden i livets alla
skeden. Medverkan i arbetet med den reviderade
översiktsplanen har medfört att planering för
bostäder på landsbygden i högre grad har
uppmärksammats.

Hela mandatperioden

Ln

Fortsatt uppföljning av målen i fokusområde 2 i
landsbygdsprogrammet

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgång till
bostäder

Nämnden arrangerade i augusti en fördjupningsdag angående byggande av bostäder på
kommunens landsbygd. Medverkade gjorde engagerade medborgare med idéer om
bostadsbyggande och intresserade byggföretag. Landsbygdsenhetens medverkan i arbetet
med den reviderade översiktsplanen har medfört att planering för bostäder på
landsbygden i högre grad har uppmärksammats.
Planerad och önskad utveckling inom målet om tillgång till bostäder

Ett fortsatt arbete enligt fokusområde 2. Boende, i landsbygdsprogrammet med
implementering och färdigställande av system för uppföljning som högsta prioritet.
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5. Analysunderlag – ekonomi
5.1 Driftsnämndens samlade ekonomi
Nämndens totala utfall uppgår till 4 607 tkr vilket motsvarar 87,5 % av tilldelad
budgetram.
Landsbygdsnämndens budgetram 2017 framgår av tabellen nedan.
Budget 2017
Budget 170101

Tkr
5 147

Överfört resultat 2016

56

Leader Mellansjölandet
Löneökning 2016/2017

10
54

Budget 171231

5 267

Omprövningskrav
Nämnden hanterade kravet på omprövning i samband med beslut av budget, och
hela kravet på 27 tkr är integrerat i ersättningen till Landsbygdsenheten.
Planeringsreserv
I budget 2017 avsattes 165 tkr till planeringsreserven. Överfört resultat 2016 samt
kompensation för finansiering av Leader Mellansjölandet har tillförts reserven,
som nu uppgår till 231 tkr.
Budgetrevideringar

Budgetrevideringar år 2017

Belopp i tkr

Nämnd

Budget Överf Leader Lönekomp Ombud Budget
resultat
2016/2017 2017
Jan
2016
Delår 2 Dec

-950

Medborgardialog
Planeringsreserv
Landsbygdsutveckling

-165

-56

-8

-958

-150

-150

-10

-231

-1 000

-1 000

Landsbygdsstöd företagarorg

-600

-600

Informationsblad

-325

-325

Leader

-510

-510

Ersättning till Näringslivsavdelningen -1 597
Nettokostnad
-5 147

-56

-10

-54

158

-1 493

-54

0

-5 267
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5.2 Resultat – Ekonomi
5.2.1 Enheternas ekonomiska resultat
Landsbygdsnämnden
Belopp i tkr

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Avvikelse
Bud-Boksl

Förändr %
2016-2017

Nämnd

-960

-958

-995

-37

4%

Medborgardialog

-87

-150

-130

20

49%

-231

0

231

0%

Planeringsreserv
Landsbygdsutveckling

-850

-1 000

-838

162

-1%

Landsbygdsstöd företagarorganisationer

-600

-600

-600

0

0%

Informationsblad

-332

-325

-353

-28

6%

Leader

-510

-510

-510

0

0%

-1 493

-1 181

312

-27%

Ersättning till Näringslivsavdelningen

-1 607

Övriga kostnader

-1
-4 947

Nettokostnad

-100%
-5 267

-4 607

660

-7%

Av nämndens totala budget på 5 267 tkr har 4 607 tkr nyttjats under året, vilket
motsvarar 87,5 % av tilldelad budgetram.
Utrymmet från Kommunstyrelsen för att hantera nämndens egna kostnader
uppgick till 600 tkr, men nämnden har avsatt 958 tkr för detta arbete. Årets
kostnader uppgår till 995 tkr, och är specificerade i tabellen nedan.
Nämndens egna kostnader
Arvoden
Ipads
Kurser och konferenser
Övrigt
Summa

Tkr
832
88
29
46 fika nämnd/arbetsgr, namnskyltar mm
995

Årets kostnader för medborgardialoger är 130 tkr, och är specificerade i tabellen
nedan.
Kostnader medborgardialoger
Arvoden
Annonser
Lokalhyra
Fika
Summa

Tkr
52
42
21
15
130

Kostnaderna för landsbygdsutveckling är 838 tkr, varav 823 tkr avser bidrag till
landsbygden och 15 tkr annonsering för dessa bidrag. Med en budget på 1 000 tkr
blev överskottet för landsbygdsutvecklingen 162 tkr. Nämnden bedriver ett aktivt
arbete för att säkerställa att föreningar på landsbygden har kännedom om
möjligheten att söka detta bidrag. I bilaga 9.1.1, Bidrag för landsbygdsutveckling,
redovisas vilka föreningar som beviljats medel under 2017.
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Landsbygdsstöd till företagarorganisationer betalas ut efter samma modell som
2016 och 600 tkr har betalats ut 2017, vilket motsvarar budget.
Kostnaderna för informationsbladen blev 353 tkr, vilket innebär ett
budgetunderskott med 28 tkr. Informationsbladen delas ut i Glanshammar,
Tysslinge, Östernärke och Axberg-Kil. Utskick har skett vid 4 tillfällen till alla
områden utom till Östernärke, där endast 3 utskick skett.
Kostnaden för medfinansiering i Leader Mellansjölandet är 510 tkr för hela året,
vilket motsvarar budget.
Ersättningen till Landsbygdsenheten för personal- och personalomkostnader är
1 181 tkr, vilket endast motsvarar 79 % av tilldelad budgetram. Nämnden ser ett
stort behov av att använda hela denna budget för administrativt stöd, men har
svårt att erhålla resurser till detta från Näringslivsavdelningen.
I bilaga 9.1.2, Ekonomisk uppföljning 2017, finns en mer detaljerad redovisning
av nämndens ekonomi 2017.
5.2.2 Kostnadsutveckling
Landsbygdsnämnd

Bruttoredovisning

Belopp i tkr

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Förändr %
2016

2017

2017

Bu-Boksl 2016-2017

-816
-4 131
-4 947

-880
-4 387
-5 267

-884
-3 723
-4 607

-4
664
660

8%
-10%
-7%

-4 947

-5 267

-4 607

660

-7%

Kostnader
Personalkostnader1)
Övriga kostnader
Summa kostnader
Intäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Nettokostnad
1) Endast arvoden till nämndledamöter.

En jämförelse mellan åren visar att personalkostnaderna, arvoden, ökat med 8 %.
Detta beror på att nämnden haft fler medborgardialoger under 2017 än 2016.
Övriga kostnader minskar med 10 % 2017 jämfört med 2016. Det är främst
ersättningen till Landsbygdsenheten som är lägre 2017 på grund av en vakans på
enheten.
5.2.3 Investeringar

Landsbygdsnämnden har inte tilldelats några investeringsmedel i budget 2017.
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6. Övriga åtaganden
Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt
perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt
och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de
kommungemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska
kunna utvecklas hållbart.
Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på
planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

Kommunövergripande
åtagande

Pågår

Planeras

Behöver
stöd

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Klimatstrategi: Nämnden

ansvarar för att kunskapsnivån
höjs och att åtgärder vidtas för
att uppnå de delmål som
nämnden ansvarar för.
Barnfattigdom: Nämnden
ansvarar för att kunskapsnivån
höjs och att de åtgärder som
fastställts i Handlingsplan mot
Barnfattigdom utförs.
Våld i nära relationer:

Nämnden ansvarar för att
kunskapsnivån höjs och att de
åtgärder som fastställts i
Handlingsplan mot våld i nära
relationer utförs.
Jämställdhet: Nämnden
ansvarar för att kunskapsnivån
höjs och att de åtgärder som
fastställts i Strategi för ett
jämställt Örebro utförs.
HBTQ: Nämnden ansvarar för
att kunskapsnivån höjs och att
de åtgärder som fastställts i
Handlingsplan för HBTQfrågor utförs.
Nämnden ansvarar för att
säkerställa att samverkan sker
med det civila samhället.

Eventuell kommentar
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7. Fem år i sammandrag
Fem år i sammandrag
Antal medborgardialoger sammantaget
Antal medborgardialoger riktat barn/unga.
Antal deltagare medborgardialoger. total
Antal deltagare medborgardialoger, riktade
mot vuxna.
Antal deltagare medborgardialoger
barn/unga
Andel kvinnor/flickor som deltar i
medborgardialoger angivet i procent.
Andel män/pojkar som deltar i
medborgardialoger angivet i procent.
Andel vuxna kvinnor i procent.
Andel vuxna män i procent
Tillgång till bredband på 100 Mbit/s eller
mer. Andel i procent.
– tätort och småort.
– utanför tätort och småort.
Fördelade medel
landsbygdsutvecklingsbidraget angett i
procent.

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015
8
2
239
150

Utfall
2016
10
3
342
223

Utfall
2017
9
3
382
228

89

119

154

44

45

56

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43
57

44
56

80
20

89,3
22,8

90
31

63 %

86 %

84 %
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9. Bilagor
9.1.1 Bidrag för landsbygdsutveckling
Ärende

Projekt

Ln 36/2017
Ln 80/2017

Inköp av ståplatsläktare till bygdens
idrottsplats
Tysslingedagarna 2017
Segersjödagarnas mässa "Smakrika
Närke "
Valborgsfirande

Ln 305/2016

Förstudie 1 Hampetorps Hamn,

Ln 88/2017

BMX-bana i Glanshammar,

Ln 89/2017
Ln 102/2017

Renovering av den gamla kvarnen
Bidrag för verksamhetsåret 2017
Anläggning av discgolfbana i
Hampetorp
Badbrygga
Tegelhuset i Östernärke
Temakväll i Industrimuseet
Garphyttan
Framtidsveckan i Latorp och
Tysslingeområdet

Ln 312/2016
Ln 45/2017

Ln 109/2017
Ln 110/2017
Ln 92/2017
Ln 121/2017
Ln 129/2017
Ln 125/2017
Ln 155/2017
Ln 147/2017
Ln 168/2017
Ln 166/2017
Ln 159/2017
Ln 159/2017
Ln 178/2017
Ln 301/2016
Ln 171/2017
Ln 172/2017
Ln 175/2017
Ln 196/2017
Ln 199/2017

Ln 301/2016

Renovering av gammalt notmaterial
Borrn. av brunn samt installation
av pumpanläggn.
Teater: Josef Säterhagen ger
föreställningen ARNE
Barnteater med de välkända
Systrarna K
Utegym
Babblarna - musikalen
Finland 100 år som självständiga
den 6 dec 2017
Uppstart av ny julmarknad i
Vintrosa
Övertagande av Glanshammars
bygdegård,
Fortsatt arbete på Tegelhuset
Ungdomskväll i december 2017
Föredrag av Åke Mossberg
Bluesfestival Vinön sommaren 2018
Öppen verksamhet barn, unga,
ensamma, familjer
Övertagande av Glanshammars
bygdegård,

Sökta
medel

Ervalla SK
Lions Club Kilsbergen

165 000 kr
35 000 kr

Avslag
35 000 kr Bifall

2017-02-09
2017-02-09 Ja

Segersjö fältrittklubb
Glanshammars IF
Samverkarna i
Östernärke
Glanshammars
Aktivitetsförrening
Klockhammars
samfällighetsförening
Ervalla Bygdelag
Hampetorpsföreningsgå
rd
Bocksboda byalag
Tegelhuset
Vintrosa- Tysslinge
hembygdsförening

85 200 kr
7 000 kr

85 200 kr Bifall
7 000 kr Bifall

2017-03-23 Ja
2017-03-23 Ja

192 500 kr

192 500 kr Bifall

2017-04-20 Ja

78 000 kr

78 000 kr Bifall

2017-04-20 Ja

10 000 kr
71 900 kr

10 000 kr Bifall
47 000 kr Bifall

2017-05-18 Ja
2017-06-08 Ja

70 000 kr
16 800 kr
20 000 kr

70 000 kr Bifall
16 800 kr Bifall
11 991 kr Bifall

2017-06-08 Ja
2017-06-08 Ja
2017-08-24 Ja

6 000 kr

6 000 kr Bifall

2017-08-24 Ja

Latorps byalag

10 000 kr

10 000 kr Bifall

2017-09-21 Ja

BrefvensSextetten
Lännäs
bygdegårdsförening

14 000 kr

14 000 kr Bifall

2017-10-19 Ja

73 000 kr

73 000 kr Bifall

2017-10-19 Ja

Axbergs Folkets hus

3 000 kr

3 000 kr Bifall

2017-10-19 Ja

Axbergs Folkets hus
SMÅ IF
Föreningen Lången

2 300 kr
30 000 kr
20 000 kr

2 300 kr Bifall
30 000 kr Bifall
20 000 kr Bifall

2017-11-16 Ja
2017-11-16 Ja
2017-11-16 Ja

6 000 kr

6 000 kr Bifall

2017-11-16 Ja

18 000 kr

18 000 kr Bifall

2017-11-16 Ja

Tegelhuset
Lions Club Kilsbergen
Glanshammars
bygdegårdsförening
Föreningen Tegelhuset
Föreningen Tegelhuset
Bocksboda Byalag
Vinöns kultur- och
Baptistkyrkan i Stora
Mellösa

130 000 kr
4 470 kr
4 500 kr
2 800 kr
20 000 kr
55 000 kr

Totalt beviljat 2017 1 150 470 kr

Kostnad
interimsbokförd 2016
Total kostnad 2017

Beviljade
medel

Beslutsdatum

Förening

130 000 kr
4 470 kr
4 500 kr
2 800 kr
20 000 kr

Beslut

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

55 000 kr Bifall
952 561 kr

- 130 000 kr
822 561 kr

2017-12-07
2017-12-07
2017-12-07
2017-12-07
2017-12-28

Utbet

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

2017-12-28 Ja
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9.1.2 Ekonomisk uppföljning 2017
Ekonomisk uppföljning år 2017
Belopp i tkr

Nämndens egna kostnader
Arvoden
Utbildning, fika, trycksaker, annonser
Kostnader för Ipads
Summa
Medborgardialoger
Arvoden
Annonser, hyra lokal, fika
Summa
Planeringsreserv
Landsbygdsutveckling
Landsbygdsstöd företagarorganisationer
Informationsblad
Leader
Ersättning till Landsbygdsenheten
Övriga kostnader
Nettokostnad

Bokslut Budget
2016

2017

Bokslut
2017

Avvikelse Förändr % Kommentarer
Bu-Boksl
2017
2016-2017

-767
-105
-88
-960

-820
-50
-88
-958

-832
-75
-88
-995

-12
-25
0
-37

8%
-29%
0%
4%

-49
-38
-87

-60
-90
-150
-231
-1 000
-600
-325
-510
-1 493

-52
-78
-130
-838
-600
-353
-510
-1 181

8
12
20
231
162
0
-28
0
312

6%
105% Annonser medborgardialoger 42 tkr
49%
0%
-1% Annonser 15 tkr, Bidrag se bilaga
0%
6%
0%
-27% 1 heltidsanställd, 1 vakans del av år

-4 607

660

-850
-600
-332
-510
-1 607
-1
-4 947 -5 267

-7%

