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Öppet sammanträde
Protokoll LAG-gruppsmöte URnära Ideell förening
Tid: 1 juni kl. 17.30-19.00
Plats: Hotel Vännäs, Vännäs.
§1 Mötets öppnande
Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsar deltagran välkomna till detta
sommaravslutningsmöte.

§2 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering samt
fråga om jäv
Dagordningen godkändes efter tillägg §4:
- JO
- Regeringen
- UIK
§3

Tillsättning av vakanta platser i LAG gruppen enligt uppdrag från årsmötet
Ett nomineringsförslag privat sektor Vindeln har inkommit. Nominerad är Annelise Harnesk

LAG-gruppen beslöt att
Annelise Harnesk blir ordinarie ledamot för privat sektor Vindeln.
Annelise ska senast nästkommande LAG-grupps möte inkomma med en medlemsansökan i
föreningen URnära
§4 Rapporter
Utvärdering landsbygdsprogrammet 2007-2013
Lovisa Carneland och Lena Carneland deltog vid Jordbruksverkets utvärdering av
landsbygdsprogrammet 2007-2013. Det har framförts en del kritik på programmets
måluppfyllelse.
Fullständig utvärdering kommer under sommaren.

Uppsägning av kansliets lokaler
URnära ideell förening är sedan tidigare uppsagda från våra lokaler på Vegagatan 12.
Uppsägning grundar sig i att URnära inte accepterat en nästa 40% hyreshöjning då URnära så
sent som i november 2015 omförhandlat hyran.
URnära hade kallats till ett möte med Vännäs fastigheter AB för en diskussion kring den aktuella
situationen, men detta möte resulterade i att Vännäs fastigheter kvarstår vid sin uppsägning.
Detta innebära att URnära måste hitta nya lokaler from 170201.
Kontorets öppettider under sommaren
Enar Jonsson redogjorde att verksamhetskontoret kommer att ha begränsade öppettider under
sommaren. Mer information om detta kommer att publiceras på hemsidan.
Riksrevisionen
Enar Jonsson redogjorde för att riksrevision har lämnat ett svar om att de inte kommer att agera
ytterligare i ärendet. Däremot så har skrivelsen internt lämnats vidare till riksrevisionens
effektivitetsrevision enhet 1, vilken bland annat arbetar med kartläggning av administrationen av
EU-medel i Sverige. Enhet 1 är även ansvariga revisor inom årlig revision som granskar
Jordbruksverket. På URnäras webbsida finns svarsbrevet publicerat.
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JO
Enar Jonsson redogjorde att det inkommit ett svar från riksrevisionen och att URnäras skrivelse
inte föranleder några åtgärder, varpå ärendet avslutas.
Regering

Enar Jonsson redogjorde för att de offentliga företrädarna för URnära har, efter svar att JO
inte kommer att titta på Jordbruksverkets hantering av urvalet för att bli LLU-områden,
beslutat att skicka frågan vidare till Regeringen för bedömning /hemställt om granskning av
Jordbruksverket.
UIK
UIK (Umeå fotbollsklubb) har varit i kontakt med URnära för att kartlägga möjligheten till att
bedriva ett projekt tillsammans med oss. Enar Jonsson och Lovisa Carneland har träffa UIK och
de kommer att skicka in en tydligare beskrivning om vad de vill åstadkomma i ett ev. projekt.
LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.
§5 Medfinansiering från Region Västerbotten
Christer Lindvall redogjorde att han har haft kontakt med Region Västerbotten angående
medfinansiering men att han fortfarande inte fått någon återkoppling från dem. Förhoppning är att
denna fråga ska kunna vara färdigbehandlad vid LAG-gruppsmötet den 20 augusti.
§6 SKUR (samordning och kompetensutveckling inom Umeåregionen)
I dagsläget är det få intresseanmälningar till projektet SKUR. Ett av de identifierade problem som
finns är att byar ska samverka och det finns i dagsläget inga naturliga kontaktytor mellan olika
byar.
En diskussion kring möjligheterna att annonsera i olika annonsblad förs.
Lovisa Carneland redogjorde för att Länsstyrelsen kommer att ta beslut om SKURs förlägning
under hösten. URnära behöver inte gå in med en formell förlängningsansökan.

LAG-gruppen beslöt att:
ändra på formerna för att kunna söka aktiviteter i SKUR genom att ta bort kravet på samverkan
med annan by och istället uppmuntra till sådana kontakter.
den inplanerade efterenhetsutbytesträffen som skulle genomföras i augusti flyttas fram till
senhöst/vinter
uppdra till verksamhetskontoret att utforma en annons om SKUR till samtliga annonsblad.
Annonsering sker efter sommaren.
§7 AMIF-ansökan
Lovisa Carneland redogjorde att det fattats ett avslagsbeslut på URnära ansökan ”bonde till
bonde” Totalt så hade 126 ansökningar kommit in till Migrationsverket.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.
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§8 Gemensamt ”led-projekt”
Lovisa Carneland redogjorde för det aktuella läget i det tilltänkta gemensamma ledprojektet för
Umeåregionens 8 större vattendrag. Fokus kommer att vara att försöka hitta ”en väg in” och
genom detta bygga en gemensam webbportal.
Samtliga turistsamordnare i Umeåregionens kommuner har kontaktas och ett gemensamt möte
kommer att hållas under juni månad för att stämma av projektidén så att den inte kolliderar med
annan verksamhet.
Ansökan är tänkt att lämnas in under augusti/september månad.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.

§9 Interregprojekt
Enar Jonsson redogjorde programmet för den kommande delegationen från Finland. Ett av målen
med mötet är att få till stånd ett s.k. interreg projekt tillsammans med Finland.
Ansökningsomgången under 2016 startar 1/9-2016 och håller på till den 15/9-2016.
Om någon LAG-grupps ledamot är intresserad av att delta vid mötet med Finland är det självklart
välkomna.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.

§10 Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar (tillväxtverket)
Ansökan avseende pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar är klar för en
remissomgång.
Verksamhetskontoret har blivit kontaktad av Coompanion som bl. a arbetar med social innovation
och kommer att använda sig av dessa som en remiss instans för projektansökan.
LAG-gruppen ska senast den 10 juni inkomma med synpunkter på projektansökan.
LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.
Ansökan om samordningsprojekt för att skapa nya jobb och för att utveckla
livsmedelskedjan (livsmedel, tillverkning, omsorg, kultur, turism, hantverk, entreprenad)
Lovisa Carneland redogjorde för det möte som hållits tillsammans med Grön Navet och
Forslunda kring ett ev. samarbete kring detta projekt. I dagsläget finns inga givna
beröringspunkter, men det är viktigt att ha verksamheterna i åtanke när vi planerar framtid
projekt.
Verksamhetskontoret kommer att ha ett utkast till ett projektförslag klart den 20 juni och
synpunkter behövs senast den 24 juni. Den 30 juni ska projektet vara Länsstyrelsen tillhanda.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.

§12 Delbetänkande parlamentariska utredningen, Vindeln, diskussionsgrupper
Inför den parlamentariska kommittén den 2 juni har Enar Jonsson sammanställt en skrift för att
sammanfatta URnäras synpunkter kring delbetänkandet.

LAG-gruppen beslöt att ställa sig bakom skriften angående delbetänkandet.

§13 Ekonomi
URnära följer den indikativa budget som är uppsatt. LAG-grupps arvoden kommer att betalas ut
under Juni månad.
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§14 Aktuellt läge i 5-gruppen
Barbro Fischerström (5-gruppen) har getts möjlighet att få åka ner till Bryssel den 1 juni och delta
i en workshop kring samarbetsåtgärden. Ytterligare information kring detta kommer på
nästkommande LAG-grupps möte.
§15 Möte med GD
URnära har tillsammans med de andra oprioriterade områdena fått en inbjudan om att träffa
Generaldirektören för Jordbruksverket den 8 juni. Träffen är en uppföljning från mötet i december
och avser att göra en avstämning på hur det går att hitta alternativ finansiering. Det finns i
dagsläget ingen formell dagordning.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.

§16 Övriga frågor
Henrik Jacobsson informerar om att det kommer att hållas ett möte med Telia angående täckning
m.m den 14 juni i Högås. Alla är välkomna.
Lovisa Carneland meddelar att hon i egenskap av ledamot i Landsbygdsnätverkets nationella
integrationsgrupp kommer att representera gruppen på ett styrgruppsmöte i Nyköping den 13
juni. Lovisa har även fått en inbjudan att delta vill ett internationellt seminarium där hon kommer
att delta som integrationsgruppens representant. Mötet hålls i Estland.
§17 Informations – och frågestund
Inga anmälda frågor.

§18 Avslutning
Enar Jonsson tackas samtliga deltagare för denna termin och tillönskar alla en skön sommar.
Nästa LAG-grupps möte är den 17 augusti.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Verksamhetsledare

Anna-Stina Ögren
Justerare
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