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Öppet sammanträde
Protokoll LAG-gruppsmöte URnära Ideell förening
Tid: 17 augusti kl. 17.30-19.00
Plats: Ersboda slöjd, Gräddvägen Umeå.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktar ett särskilt välkommen till medlemmarna
Bo Nilsson, Göran Sundqvist och Paavo Lundqvist.

§2

Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering samt
fråga om jäv
Dagordningen godkändes efter tillägg att direktjustera §§3,5,6,7,11.
Lovisa Carneland anmälde jäv under §12
Till justerare valdes Anna-Stina Ögren, protokollet justeras den 30 augusti 2016.

§3

Medlemskap URnära ideell förening
En medlemsansökan har inkommit från Annelise Harnesk. Annelise deltog vid mötet och
gjorde en kort presentation av sig själv.

LAG-gruppen beslöt att uppta Annelise Harnes som medlem i URnära ideell förening.
Denna paragraf har direktjusterats.
§4

Rapporter
LUS
LUS (lokal utveckling Sverige) har ett medlemsmöte i anslutning till den nationella
Nätverksträffen som Landsbygdsnätverket anordnar.
Lovisa Carneland är vice ordförande i LUS och kommer att var med och leda mötet.
Företräde regionrådet
Enar Jonsson redogjorde kortfattat om att vi, med kort varsel, inte fått närvara vid
regionrådsmötet den 17 juni. Utifrån detta så gick en skrivelse ut till samtliga kommunal- och
oppositionsråd.
Aktuellt läge 5-gruppen
Lovisa Carneland meddelar att den S.k. kallade fem-gruppen. I dagsläget så har en skrivelse
gått iväg till samtliga Landshövdingarna i de åtta länen som drabbats av portprioriteringen av
att bilda LLU-områden. Skrivelsen är ett ”rop på hjälp” angående möjligheterna att arbeta för
en programändring för de fem oprioriterade områdena. Hittills så har Länsstyrelserna i
Örebro, Kalmar och Västerbotten meddelat att de gärna stödjer vår fråga. Länsstyrelsen i
Örebro län är samordnade kring detta. Det är inte möjligt att driva frågan vidare om
kommunerna inte ställer sig bakom URnära rörande medfinansiering.
Johnhild Johansson
Parentation hölls för Johnhild Johansson.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.
§5

Ekonomi
Aktuellt läge angående medfinansiering
När URnära under 2014/2015 ansökte om att få bli ett lokalt ledd utvecklingsområde (LLU)
så var det krav på att en avsiktsförklaring skulle lämnas från samtliga ingående kommuner,
vilket gjordes. Alla sex kommuner har ställt sig positiva till att medfinansiera ett LLU-område.
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När beslutet om att URnära bortprioriterats av Jordbruksverket ändrades våra ”spelregler”.
URnära hänvisade att söka medel under andra fonder/program för att fortsätta bedriva
landsbygdsutveckling. Det har utgått flera förfrågningar till ingående kommuner avseende
medfinansiering. I dagsläget är det enbart en kommun (Bjurholm) som fattat ett bifallsbeslut
om att medfinansiera URnära ideell förening.
Nordmalings kommun har beslutat att avvakta beslut om medfinansiering.
Robertsfors kommun har inte meddelat beslut.
Umeå kommun har inte meddelat beslut.
Vännäs kommun har beslutat att avvakta.
Kommunstyrelsen arbetsutskott i Vindelns kommun har föreslagit till kommunstyrelsen att
avstå att medfinansiera URnäras totala verksamhet. Inget formellt beslut är expedierat till
URnära ideell förening.
Samtliga beslut är fattade under slutet av 2015 och under 2016.
LAG-gruppen påtalar att det är respektive kommun och inte regionrådet som ska fatta beslut
eller inriktningsbeslut avseende medfinansiering av URnära ideell förening.
Skrivelse till kommunerna 2016-06-23
Då URnära ideell förening inte fick företräde på regionrådet den 17 juni, så sammanfattades
en skrivelse utifrån det samtal som förväntats förts vid detta möte. Skrivelsen har sänts till
samtliga kommunal- och oppositionsråd. Skrivelsen innehåller flera förslag på
medfinansieringsmöjligheter för kommunerna.
Då det råder oklarheter om samtliga kommuner diariefört skrivelse ger LAG-gruppen i uppdrag till
verksamhetskontoret att skicka skrivelsen till kommunernas formella e-post.
Ekonomisk rapport URnära
Lovisa Carneland redogjorde att URnära ideell förening följer den prognostiserade budgeten
och att en rekvisition är inlämnad till Länsstyrelsen avseende projektet ”SKUR”.
Denna paragraf har direktjusterats.
§6

Utökning av två ordinarieplatser för offentligsektor i LAG-grupp
Arbetsutskottet föreslår att LAG gruppen beslutar om utökning av två ordinarie platser (off.
sektorn) i LAG-gruppen, med anledning av medfinansieringsfrågan.
Bakgrunden till detta är: Då URnära ideell förening fortfarande inte har fått klarhet i
medfinansieringsfrågan så bedöms det föreligga ett behov av att utöka antalet ordinarie
platser i LAG-gruppen avseende de offentliga företrädarna. I dagsläget så har URnära ideell
förening 12 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. Alla medlemmar i URnära ideell förening
har rätt att närvara på LAG-gruppsmöten, men ersättning utgår enbart till invalda i LAGgruppen.
Enar Jonsson redogör för förslag för att utöka antalet ordinarie platser i LAG-gruppen från 12
till 14 och utökning avser att samtliga offentliga företrädare ska bli ordinarie ledamöter och
därmed delta i
beslut. Förslaget
har
sin utgångspunkt
i den oklara
medfinansieringssituationen som råder och det är viktigt att alla kommunföreträdare deltar i
beslut. Förslaget innebär att offentligsektor får 6 ordinarie ledamöter i LAG-gruppen.
förslag på medfinansieringsmöjligheter för kommunerna.

LAG-gruppen beslöt att:
Utöka antalet ordinarie platser i LAG-gruppen från 12 till 14.
Offentlig sektor får de ytterligare två ordinarieplatserna.
I övrigt kvarstår LAG-gruppens ledamöter som beslutat på årsmötet.
Denna paragraf har direktjusterats
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Fastställande av öppet brev till medlemmar URnära ideell förening
Utifrån den rådande situationen så finns ett förslag till att skicka ett öppet brev till URnäras
medlemmar med information om utökning av ordinarie platser för LAG-grupps ledamöter
samt en nulägesbeskrivning för URnära ideell förening avseende verksamhet,
medfinansieringen m.m.

LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att skriva samt skicka ett öppet brev till
samtliga medlemmar.
Denna paragraf har direktjusterats
§8

Tillsättning av vakanta platser i LAG gruppen enligt uppdrag från årsmötet
(Robertsfors)
I dagsläget är det enbart Robertsfors kommun som saknar fullständig representation i LAGgruppen. Lars Tängdén uppger att han fortsätter att undersöka möjliga kandidater till LAGgruppen.

LAG-gruppen noterade informationen och la den till handlingarna.
§9

Medfinansiering från Region Västerbotten
Christer Lindvall redogör att fortsatt kontakt med Region Västerbotten har först, men att det
ännu ej kommit till stånd ett möte, men att detta ska bokas in inom kort

LAG-gruppen noterade informationen och la den till handlingarna.
§10 Redovisning av projektansökningar
Gemensamt ”led-projekt” /redovisning av pågående ansökan
Ett möte tillsammans med referensgrupp samt turistsamordnare från tre av kommunerna
deltog vid ett dialogmöte i juni för att stämma av projektidén. Mottagande upplevs som
positivt och Lovisa kommer att delta vid Umeåregionens möte med turistsamordnare i
september.
Lovisa har även varit i kontakt med Base media Norr angående prisuppgifter för
apputveckling, byggande av hemsidor m.m.
Interregprojekt samt besök från Finland
Efter kontakt med Karl-Gustav Byskata så har ett samarbeta initierats och inriktning på
projektet kommer att var miljö, hållbart utnyttjande av natur- och kulturarv. Detta kan vara en
inriktning mot turismföretagandet och produkter baserade på natur-och kulturarv (ex.
Sävarådalen – Ådalarna i Österbotten och byarna kring dem), framtagande av metoder och
hitta möjligheter som överbygger hinder som finns för ett samarbete mellan våra regioner
samt utvecklande av ett hållbart kommersiellt utnyttjande av dessa.
Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar (tillväxtverket)
Ansökan är kompletterad och är klar så när som på medfinansieringintyg från ingående
kommuner.
Ansökan om samordningsprojekt för att skapa nya jobb och för att utveckla livsmedelskedjan
(livsmedel, tillverkning, omsorg, kultur, turism, hantverk, entreprenad)
Ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen och i dagsläget avvaktas eventuella kompletteringar.
LAG-gruppen uppdrog till verksamhetskontoret att fortsätta
samarbetsformer för ett Interreg projekt med Finland.
LAG-gruppen noterade informationen och la den till handlingarna.
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Behandling av beslutade projekt
SKUR (samordning och kompetensutveckling inom Umeåregionen) Uppföljning av
indikatorer samt annonsering
Uppföljning av indikatorer är i dagsläget inte aktuellt då framtagandet av byaplaner inte
påbörjats.
I dagsläget har ingen annonsering genomförts.
LAG-gruppen beslöt att:
notera att uppföljning av indikatorer görs vid årsskiftet,
uppdra till verksamhetskontoret att annonsera i lokala reklamblad,
uppdra till verksamhetskontoret att utforma ett informationsmaterial

§12 Personalfrågor, m.m
Lovisa Carneland har anmält jäv och är ej delaktig i föredragning eller beslut.
Enar Jonsson redovisade att Arbetsutskottet har beslutat att genomföra avtalsenlig lönerevision
rörande Lovisa Carneland genom att följa det gällande centrala avtalet, vilket innebär en höjning
med 2% per den 1 april 2016.
§13 Övriga frågor
Lovisa Carneland redogjorde för den kommande TNC (transational cooperation) fair som hålls i
Estanland 25-26 augusti. Lovisa är bjuden att hålla i en workshop om ”social inclusion of refugees
and immigrants in rural aeras”. Lovisa åker på uppdrag som medlem i Landsbygdsnätverket
arbetsgrupp integration. Det är arbetsgruppen som står kostnaderna för resan.
LAG-gruppen noterade informationen och la den till handlingarna.
Då nästkommande LAG-gruppsmöte är inplanerat samtidigt som Landsbygdsnätverket årliga träff
i Varberg, föreslås att LAG-gruppsmötet flyttas till den 4 oktober 2016.
LAG-gruppen beslöt att flytta nästkommande LAG-gruppsmöte till den 4 oktober 2016.
§14 Informations – och frågestund
Göran Sundqvist framförde frågan om underifrånperspektiv och hur vi framgent kan försäkra att
de projekt som vi söker har ett underifrånperspektiv.
LAG-gruppen noterade informationen och att det finns all anledning att närmare diskutera frågan i
samband med kommande projektbeslut.
§15 Avslutning.
Ordförande Enar Jonsson tackade för aktivt deltagande och förklarade mötet avslutat.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Verksamhetsledare

Anna-Stina Ögren
Justerare
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