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Riktlinjer för Landsbygdsgruppen 

 
Antagen av Kommunstyrelsen den 3 maj 2011 § 85. 

 

 

Örnsköldsviks kommun består av en stor andel landsbygd och nästan hälften av 

invånarna i kommunen bor på landsbygden. För att kommunen ska fortsätta att 

utvecklas och att det skapas tillväxt så behöver både staden och landsbygden bidra. 

Landsbygden med sina invånare är en viktig resurs i utvecklingen av kommunen på 

samma sätt som staden med sina resurser har också stor betydelse. Både befolknings- 

utveckling och utvecklingen när det gäller service på landsbygden visar att det är en 

stor utmaning att vända trenden för att skapa en positiv utveckling och tillväxt på 

landsbygden. 

 

Syfte 
 

Syftet med Landsbygdsgruppen är att; 

 

 stödja utvecklingsarbete på landsbygden 

 stödja samverkan när det gäller landsbygdsfrågor 

 

Mål 

 
Målet är ökad tillväxt på landsbygden. 

 

Arbetsuppgifter för landsbygdsgruppen 

 

Arbetsuppgifter som kan bli aktuella för rådet är; 

 

 Beslut om uppdragsersättning till servicepunkter 

 Utgöra styrgrupp i landsbygdsprojekt 

 Vara remissinstans i landsbygdsfrågor 

 Lämna yttrande i bygdeavgiftsmedelsansökningar 

 Erhålla redovisning av byskötselpeng, hemsändningsbidrag, Leaderansök- 

 ningar m.m. 

 Utgöra en plattform för dialog och samråd kring utvecklingsfrågor med  

 betydelse för landsbygden 

 

Landsbygdsgruppens sammansättning 
 

Landsbygdsgruppens sammansättning består av: 

 

 Tre representanter från Kommunstyrelsen 

 Tre representanter från Kommunbygderådet 
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 En representant från LRF 

 En representant från en Företagarförening på landsbygden 

 

Landsbygdsansvarig tjänsteman från kommunen samt Turismansvarig tjänsteman från 

kommunen är ständigt adjungerade till mötena. 

 

Representanterna för kommunstyrelsen utses för samma period som de politiska 

mandatperioderna. 

 

Övriga representanter utses årsvis. 

 

Kommunens landsbygdsansvarige är föredragande i rådet. 

 

Ersättare utses för de ordinarie representanterna och det åligger den ordinarie 

representanten att kalla sin ersättare vid frånvaro. 

 

Landsbygdsgruppen har möjlighet att adjungera in ytterligare personer vid behov för 

att tillföra nödvändig kunskap och information. 

 

Ordförande 

 

Kommunen utser ordförande. 

 

Sekreterare 

 

Kommunen ansvarar för att det finns nödvändigt sekreterarstöd. 

 

Arbetsutskott 

 

För att bereda ärenden som ska tas upp i landsbygdsgruppen kan rådet inom sig utse 

ett särskilt arbetsutskott. 

 

Antal sammanträden 

 

Landsbygdsgruppen sammanträder fyra till sex gånger per år. 

 

Arvoden 

 

Tjänstgörande ledamöter i landsbygdsgruppen, förutom heltidsarvoderade politiker 

erhåller sammanträdesarvode, traktamente och reseersättning enligt regler som 

fastställts av kommunfullmäktige. 
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