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Öppet sammanträde
Protokoll LAG-grupps möte URnära Ideell förening
Tid: 4 oktober 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, Paavo Lundqvist Carl-Axel Åsell och Monica Jonsson.

§2

Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering samt
fråga om jäv
Dagordningen godkändes efter tillägg § 2.1 Medlemskap URnära ideell förening samt §6.1
Skrivelse från Landshövdingarna samt att direktjustera §§2.1, 7, 11.
Enar Jonsson anmälde jäv under §7 SKUR
Till justerare valdes Bo Sundqvist, protokollet justeras den 14okotober 2016

§2.1 Medlemskap URnära ideell förening
En medlemsansökan har inkommit från Olof Karlsson deltog vid mötet och gjorde en kort
presentation av sig själv.
LAG-gruppen beslöt att uppta Olof Karlsson som medlem i URnära ideell förening och tillika LAGgrupps representant för privat sektor Robertsfors.
Denna paragraf har direktjusterats
§3

Genomgång av protokoll
Lovisa Carneland föreslår att genomgång av föregående protokoll ska ske på kommande
LAG-grupps möten för att följa upp beslut.

LAG-gruppen beslöt att genomgång av protokoll ska ske på varje LAG-grupps möte.
§4

Rapporter
LUS (lokal utveckling Sverige)
Lovisa Carneland har deltagit vid LUS medlemsmöte den 27 september i Varberg. Stora
delar av medlemsmötet berörde problematiken kring den, vad som upplevs, överdrivna
byråkrati som Jordbruksverket ålagt LLU.
Leaderträff Varberg
Lovisa Carneland har deltagit i Landsbygdnätverkets årliga nätverksträff för Leader i Varberg
den 28-29 september med temat naturturism. Även här framkommer det synpunkter kring
hur Jordbruksverket hanterar och handlägger LLU.
På nätverksträffen gavs Lovisa Carneland möjlighet att samtal med representant från
Näringsdepartementet avseende den skrivelse som Landshövdingar i de 8 bortprioriterade
länen ingett till Näringsdepartementet.
Integrationsgruppen
Lovisa Carneland har deltagit vid ett planeringsmöte den 21 september. Mötet syftade till
planering inför de kommande två åren avseende landsbygdsnätverkets integrationsgrupp.
Lovisa Carneland kommer att kvarstå som LLU:s representant.
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Aktuellt läge 5-gruppen – Lovisa
Lovisa Carneland summerade 5-gruppens arbete.
Sedan områdena fått beslut om att dessa bortprioriterats i arbetet med LLU av
Jordbruksverket så har gruppen gemenast försökt hitta möjliga vägar för att fortsätta med
landsbygdsutveckling.
I juni deltog Barbro Fischerström (Leader Bergslagen) vid ett möte i Bryssel avseende möjlig
programändring för att kunna inkludera samtliga Leader områden i Sverige. Enligt artikel 35,
åtgärd 16:7 inom Landsbygdsförordningen så kan områden som inte är LLU arbeta på ett
LLU-liknande sätt dvs. på samma sätt som inom förra programperioden där föreningar som
URnära ges möjlighet att bevilja projektansökningar avseende landsbygdsutveckling.
I Juni genomfördes ett möte med Generaldirektören för Jordbruksverket för att diskuterar
möjligheterna kring en programförändring. Generaldirektören ställer sig positiv till
möjligheterna, men kan inte initiera eller driva en sådan fråga utan det måste ske på en
politisk nivå.
Fem-gruppen har efter detta haft en dialog med Länsstyrelsen och Landshövdingarna i de 8
drabbade områdena. Ett av resultaten av detta är att Landshövdingarna ingett en skrivelse
till Näringsdepartementet med önskan om programändring.
Fem-gruppen fortsätter med sitt samarbete för att hitta alternativa lösningar för
landsbygdsutveckling.
Konferens; Möjligheter i Landsbygdsprogrammet – fondsamordning –
Enar Jonsson och Lovisa Carneland har den 13 september deltagit i dialog om möjligheter i
Landsbygdsprogrammet som anordnas av Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. Dagen
belyste de möjligheter som finns i de olika delarna av Landsbygdsprogrammet avseende
landsbygdsutveckling.
I en av presentationerna pekades fem nyckelord ut:
1. att kunna bo på landsbygden
2. att viljavilja bo på landsbygden
3. att lockas av landsbygden
4. att locka till området/regionen
5. att arbeta på landsbygden
Regional träff för Leaderområden i Norrbotten och Västerbotten
Lovisa Carneland har deltagit i den regionala leaderträffen för Norr-och Västerbottens
leaderområden. Fokus på under dagen var den aktuella situationen i regionen och nuläges
rapportering. Samtliga områden utöver Lappland 2020 deltog. Byråkratin hos
Jordbruksverket skapar problem för projektsökande och ökar kravet på handläggare på
leaderkontoret.
TNC Estland
Lovisa Carneland har deltagit i den internationella TNC-konferensen (TransNational
Cooperation) i Estland som representant för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp avseende
integration. Lovisa höll en del i en workshop avseende social inclusion of immigrants and
refugees in rural areas.
Under konferensen gavs möjlighet att prata med representanter från andra länder om hur
dessa har hanterat LLU och Sverige verkar vara det enda land som godkänt men inte
inkluderat dessa områden i arbetet med LLU.
LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.
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§5

Ekonomi
Lovisa Carneland redogör för budget och utfall för URnäras verksamhet (se bilaga).
Då det finns engagerade medlemmar som närvar vid LAG-gruppsmöten så har en fråga om
att reseersättning ska utgå vid medlemmars deltagande.

LAG-gruppen noterade informationen avseende budget och utfall denna till protokollet.
LAG-gruppen beslöt att reseersättning ska utgå till medlemmar som deltar vid URnäras LAGgruppsmöten.
§6

Föredragning Regionrådet
Lovisa Carneland och Enar Jonsson hade inbjudits till att delta vid Regionrådets möte den 9
september för att presentera URnäras verksamhet samt informera om kommande aktiviteter.
Den Power Point presentation som föredragits för Regionrådet visas och diskuteras.
Efter Regionrådet så har kommunerna beslutat om att URnära bör inkomma med en ny
skrivelse som ersätter samtliga andra tidigare förfrågningar avseende medfinansiering.
Regionrådet önskar att URnära fokuserar arbetet för att verka för en programförändring.
Detta arbete ryms i projektet SKUR.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.
Regionrådet har i sitt beslut även framfört att URnära ska ansökan om medfinansiering till
andra projekt utöver SKUR på samma sätt som andra projektägare dvs. en ansökan för
varje projekt och att dessa sänds till respektive kommun.
Umeåregionen har en mall för denna typ av förfrågningar för att förenkla hantering inför
beslut.
LAG-gruppen beslöt att:
ansökan om medfinansiering ska ske till respektive kommun i Umeåregionen för varje enskilt
projekt
använda sig av den föreslagna mallen vid ansökan om medfinansiering till andra projekt utöver
SKUR.
Kanslichefen för Umeåregionen har erbjudit sig att hjälpa till vid framskrivningen av en ny
medfinansieringsfråga till Umeåregions kommuner.
LAG-gruppen anser att det var ett generöst erbjudande men på grund av tidsaspekten kommer inte
denna möjlighet att utnyttjas.
§6.1 Skrivelse från Landshövdingarna
De åtta Länsstyrelserna i de fem bortprioriterade områden har gemensamt gått ihop och
ingett en skrivelse till Näringsdepartementet avseende möjligheter till en programförändring.
LAG-gruppen beslöt uppdra till verksamhetskontoret att:
översänd skrivelsen till samtliga riksdagspolitikerna på Västerbottensbänken
översända skrivelsen till Region Västerbotten
översända skrivelsen till Umeåregionens kommuner
§7

Aktuellt läge om medfinansiering
Enar Jonsson redogjorde för det utkast till skrivelsen avseende förfrågan medfinansiering
som skickats ut inför LAG-grupps mötet. Skrivelsen är ett svar med utgångspunkt i det beslut
och diskussion från Regionrådsmöte den 9 september 2016.
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Vissa kommuner har ett kommunstyrelsemöte in nästa vecka, varpå det är brådskade att
färdigställa skrivelsen.
LAG-gruppen beslöt att:
uppdra till verksamhetskontoret att skyndsamt färdigställer skrivelsen avseende medfinansiering till
Umeåregionens kommuner (exklusive Örnsköldsvik),
medfinansieringsintyg ska skickas med skrivelsen till kommunerna,
besked om medfinansiering önskas senast den 2 november 2016,
snarast skicka skrivelsen till samtliga kommuner i Umeåregionen (exklusive Örnsköldsvik).
Denna paragraf har direktjusterats
§8

Behandling av beslutade projekt
SKUR (samordning och kompetensutveckling inom Umeåregionen)
Uppföljning annonsering
Lovisa Carneland redogör att annonser avseende möjligheterna att skriva en byaplan mot
ersättning har genomförts i samtliga annonsblad i Umeåregionen. Det finns även en pamflett
som kan spridas till byagrupper eller motsvarande. Verksamhetkontoret tillhandahåller
pamfletten.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till protokollet.
Beslut om inkommen byaplan
Enar Jonsson har anmält Jäv och deltar inte i beslut.
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Gravmark, Furunäs, Gunnismark och Bullmark.
Byaplanen följer den fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen
krävt för att bli godkänd.
LAG-gruppen beslöt att godkänna inkommen byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att
verkställa utbetalning.
Erfarenhetsutbytesträff
I projektplanen för SKUR framgår det att det ska genomföras en erfarenhetsutbytesträff för
byagrupper/motsvarande.
LAG-gruppen beslöt att avvakta en erfarenhetsutbytesträff och återuppta denna fråga efter
årsskiftet.
§9

Medfinansiering från Region Västerbotten
Christer Lindvall och Madelaine Jakobsson var ej närvarande vid möte varpå information
ej kunnat ges.

Då det inte varit möjligt att få tillstånd ett möte med Region Västerbotten så beslöt LAG-gruppen att
inbjuda Region Västerbotten till nästkommande LAG-grupps möte för att diskutera möjlig
medfinansiering samt URnäras verksamhet.
§10 Tillsättning av vakanta platser i LAG gruppen enligt uppdrag från årsmötet
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(Robertsfors)
LAG-gruppen har i §2.1 beslutat att uppta Olof Karlsson som medlem i URnära ideell
förening och tillika LAG-grupps ledamot. Därmed anses LAG-gruppen ha uppfyllt uppdraget
från årsmötet.
§11 Redovisning av projektansökningar
Gemensamt led-projekt
Lovisa Carneland redogjorde för att Jordbruksverket har gjort en utlysning inom området
”naturturism”. Projektutlysningen samstämmer med det påbörjade projektet om
Umeåregionens 8 vattendrag.
Ett referensgruppsmöte är in inbokat till den 20 oktober och till dess ska ansökan vara
nästan färdigställd.
Finansiering är 100 % och fördelas på 75% från Jordbruksverket och 25% från offentlig
medfinansiering.
LAG-gruppen beslöt att:
uppdra till verksamhetskontoret att skyndsamt färdigställa projektansökan om de 8 större
vattendragen,
medel ska sökas från aktuell utlysning,
ge Lovisa Carneland (810922-8604) fullmakt att söka projektstöd för URnära ideell förenings
räkning. Detta beslut avser Jordbruksverkets samtliga E-tjänster.
Interregprojekt Finland
Lovisa Carneland redogör att ett möte med Finland är inbokat i november och där ska
ramarna för projektet sättas.
Lovisa har försökt nå Region Västerbotten för att klargöra medfinansieringsmöjligheterna för
ett Interregprojekt.
LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.
Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar (Tillväxtverket)
Lovisa Carneland har haft kontakt med kanslichefen för Umeåregionen där det framgick att
det fanns en möjlighet att låta kommunchefsgruppen se ansökan till Tillväxtverket. Detta för
att snabbare kunna fatta beslut om eventuell medfinansiering av projektet. Det framkommer
att mötet ej genomförts och återkoppling har ännu ej skett.
Lovisa Carneland meddelar att det föreligger en risk i att ansökan kan ”tappas” om inte
URnära kompletterar denna med b.la. medfinansieringsintyg.
LAG-gruppen beslöt att:
uppdra till verksamhetskontoret att sända ansökan och förfrågan om medfinansiering till samtliga
kommuner i enlighet med tidigare beslutad mall.
Ansökan om samordningsprojekt för att skapa nya jobb och för att utveckla livsmedelskedjan
(livsmedel, tillverkning, omsorg, kultur, turism, hantverk, entreprenad)
Lovisa Carneland meddelar att det ännu inte skett någon återkoppling avseende detta
projekt från Länsstyrelsen
LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.
Denna paragraf har direktjusterats
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§12 Informations – och frågestund
Inga frågor anmälda.
§13 Övriga frågor
Konferens om sociala företag
Umeå universitet har i samarbete med Humlab och Coompanion Nord en konferensdag om
AIMday Sociala innovationer den 16 november. AIMday sociala innovationer fokuserar på
hur verksamheter påverkas av utmaningarna i samhället och dess behov av sociala
innovationer. Vilka möjligheter finns i förändringen och hur kan verksamheter dra nytta av
den? Mer information samt inbjudan finns på http://aimday.se/sociala-innovationer-umea2016/
Ideell tid som kontantinsats i projekt
Bo Nilsson meddelar att det inte längre är möjligt att räkna den ideella tiden som egen
kontant insats i projektansökningar, vilket leder till att föreningar själva måste finansiera 10%
av sökt belopp. Detta leder till att det är svårt att fördela projektmedel då få föreningar
mäktar med en sådan ekonomisk belastning. I förlängning leder detta till att Länsstyrelse och
andra myndigheter inte ka fördela de medel som finns för bland annat landsbygdsutveckling
vilket i sin tur påverkar landsbygdsutveckling i Norrland. Denna trend är oroväckande.
LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.
§14 Avslutning
Ordförande Enar Jonsson tackade för aktivt deltagande och förklarade mötet avslutat.
.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Verksamhetsledare

Bo Sundqvist
Justerare
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