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Protokoll öppet LAG gruppsammanträde.

KALLELSE LAG-gruppmöte URnära Ideell förening
Tid: 4 oktober 2017, kl. 17.30 –19.30
Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå

§1

Mötets öppnande
Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna.

§2

Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering, jäv
Dagordningen godkändes. Till justerare valdes Anna-Stina Ögren. Protokollet justeras den
12 oktober.
Lovisa Carneland och Lena Carneland anmälde jäv under §5 - personal
Henric Jakobsson anmälde jäv under §7SKUR, Inkomna byaplaner
Olof Karlsson anmälde jäv under §7SKUR, Intresseanmälningar – byaplaner Legdeå-Sikeå
intresseförening
Britt-Inger Vängbo anmälde jäv under §7SKUR, Delaktivitet löpnummer 23 – El upp på
Gårdberget
Göran Sundqvist och Alf Söderlund anmälde jäv under §7SKUR, Delaktivitet löpnummer 24
– Bygden på nätet
Alf Söderlund anmälde jäv under §7 SKUR, Delaktivitet löpnummer 25 – Halloweenfest
Melina Karlsson anmälde jäv under §7 SKUR, Delaktivitet löpnummer 26 – Öppet Vännäs
för alla

§3

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
§4

Rapporter
LUS-dialogmöte den 20 september
Lovisa Carneland har tillsammans med fyra andra representanter från LUS genomfört ett
dialogmöte med Jordbruksverket. Dialogmötet syftade till att diskutera de uppkomna
problem som finns med handläggningen avseende LLU och hitta en gemensam väg framåt.
Mötet enades om b.la följande:
- Jordbruksverket har som ambition att handläggningstiden ska vara i fas till årsskiftet - detta
innebär dock en del komplettering från leaderkontoren
- förhoppningen är att paraplyprojekt ska kunna påbörjas efter årsskiftet
- Jordbruksverket påtalar vikten av att få "gröna" handläggare. I dagsläget finns det totalt 7
stycken handläggare (som är ”gröna” eller på väg att bli ”gröna). Det bör poängteras att det
finns 48 leaderområden och minst lika många handläggare.
- ca 350 ansökningar ligger inne hos verket för handläggning
- Jordbruksverket har påbörjat arbetet inför kommande programperiod
- Jordbruksverket ser över möjligheten till förenklingar avseende rimlighetsbedömning
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LUS har påtalat vikten av konsekvent handläggning både gällande projektstöd och
utbetalningar.
Minnesanteckningar från dialogmötet finns hos verksamhetskontoret. Vid intresse av att ta
del av dessa så ska kontakt tas med verksamhetskontoret.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
Nulägesrapport för femgruppen – Näringsdepartementet
Carin Alfredsson (t.f chef för enheten för lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket) har fått
uppdrag av Näringsdepartement att återrapportera hur det har gått för de fem områden som
inte tilldelats medel för LLU-arbete under innevarande programperiod. URnära har
sammanställt en kortfattad lägesrapport och skickat denna som information till
departementet (bilaga).
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
§5

Personal
AU-möte om personalsituationen
Protokollet från AU-mötet den 26 september läses upp i sin helhet.
AU har föreslagit följande åtgärder:
- Att LAG-gruppen fattar beslut om att inleda varselförhandling av verksamhetsledaren
Lovisa Carneland till den 31 december 2017,
- Att LAG-gruppen återtar delegation avseende ekonomi och att AU enbart hanterar
personalärenden,
- Att LAG-gruppen fattar beslut att sammankalla till en extra föreningsstämma
Mötet förde en diskussion kring rådande personalsituation och förslaget kring att hålla en
extra föreningsstämma. Då URnäras verksamhet inte kommer att förändras utan minskas i
omfattning i ett första steg, bedömer LAG-gruppen att detta inte är en förändring av
verksamheten i sådan omfattning att en extrastämma anses som nödvändig.

LAG-gruppen beslöt att ändra Arbetsutskottets (AU) delegation avseende ekonomi och att denna
återförs till LAG-gruppen.
LAG-gruppen beslöt att AU:s delegation enbart omfattar personalärenden.
LAG-gruppen beslöt att det i dagsläget inte bedöms som nödvändigt att genomföra en extra
föreningsstämma då förändringarna i verksamheten inte bedöms som så ingripande.
LAG-gruppen beslöt att inleda varselförhandling av Lovisa Carneland med hänvisning till
arbetsbrist. Varslet förslås förläggas till 31 december 2017.
Lena Carneland (medlem) och Lovisa Carneland (verksamhetsledare) anmälde jäv och
närvarande inte vid diskussion eller beslut rörande personalfrågan.
Risk och konsekvensanalys
Verksamhetskontoret fick på föregående LAG-gruppsmöte i uppdrag att upprätta en riskoch konsekvensanalys utifrån den rådande situationen. Verksamhetskontoret presenterade
upprättad risk- och konsekvensanalys (bilaga).
LAG-gruppen fastställde upprättad risk- och konsekvensanalys.
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§6

URnäras situation avseende kommunernas medfinansiering
Risk- och konsekvensanalys Umeå kommun, URnäras framtid samt Medfinansieringsförfrågan till kommuner
Enar Jonsson fick i uppdrag på föregående LAG-gruppsmöte att ta kontakt med Umeå
kommun för att ta reda på hur de ser på risker och konsekvenser om de väljer att avstå att
medfinansiera URnäras verksamhet under 2018. Umeå kommun fattade den 26 september
beslut om att inte medfinansiera URnäras verksamhet. Umeå kommuns ärendebeskrivning
och beslut har efterfrågats och har sänts till Verksamhetskontoret (bilaga). Ytterligare riskoch konsekvensanalys har inte efterfrågats i dagsläget.
URnära har tidigare tagit ett beslut om att sända ut en medfinansieringsförfrågan till samtliga
ingående kommuner (inklusive Vindeln). Mötet förde en diskussion kring denna förfrågan
utifrån den rådande situationen samt inbjudan till Regionrådet den 29 november.
Vid beslut på medfinansierings förfrågan önskar LAG-gruppen att en analys ska biläggas hur
respektive kommun ser på resultatet av beslutet.
Då URnäras verksamhet i dagsläget inte är förändrad och det inte är klart hur kommande
verksamhetsår ser ut så hänskjuts frågan om URnäras framtid till kommande LAGgruppsmöte.
Lovisa Carneland verksamhetskontoret informerar om att Region Västerbotten har lämnat ett
förhandsbesked på ansökan om medfinansieringen. Beslutet kan komma att bli ett ett avslag
med motiveringen att det inte finns medel att fördela.

LAG-gruppen noterade Umeå kommuns beslut om att inte medfinansiera URnära verksamhet för
2018.
LAG-gruppen beslöt att medfinansieringsförfrågan ska sändas ut till samtliga sex ingående
kommuner och förfrågan avser verksamhetsår 2018.
LAG-gruppen beslöt att AU samt verksamhetsledare ska företräda URnära på kommande
regionråd.
LAG-gruppen beslut att hänskjuta frågan om URnäras framtid till dess att Regionrådet sammanträtt
och getts möjlighet att diskutera medfinansieringsförfrågan avseende verksamhetsår 2018.
Förfrågan om strategiskrivandet inför kommande programperiod (LAG-grupps beslut
170822)
URnäras LAG-grupp har tagit ett beslut om att sända ut en förfrågan till samtliga ingående
kommuner avseende strategiskrivandet inför kommande programperiod. Utkast till skrivelse
ska presenteras på LAG-grupps möte den 28 november.
LAG-gruppen beslöt att förfrågan ska kvarstå samt att denna ska sändas ut efter beslut om
medfinansiering fattats av ingående kommuner.
Konferenser m.m.
Verksamhetskontoret är inbjuden på att delta vid en nationell- samt en regionalkonferens
under hösten.
Den nationella konferensen hålls i Tällberg den 7–9 november och är Landsbygdsnätverkets
årliga nätverksträff. Under denna träff ska även arbetsgrupperna (för URnäras del är det
integrationsgruppen) träffas. Ullbaggegalan hålls i samband med nätverksträffen.
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Den regionala konferensen är en nätverksträff för LLU väster- och Norrbotten och hålls den
19–20 oktober i Gällivare.
Då varselförhandling inletts avseende URnäras verksamhetsledare bedömer LAG-gruppen
tillsammans med berörd personal att URnära inte ska delta vid dessa två konferenser.
§7

SKUR
Då det i dagsläget råder oklarheter hur verksamheten inför 2018 kommer att se ut, finns det
ett förslag att URnära beslutar om att avstanna intresseanmälningar för byaplaner samt
delaktiviteter i dagsläget.

LAG-gruppen beslöt att avstanna de utgående aktiviteter och att det inte längre går att lämna in
intresseanmälningar för byaplaner eller delaktiviteter.
LAG-gruppen beslöt att samtliga pågående aktiviteter ska vara färdigredovisade senast den 31
december 2017.
Intresseanmälningar - byaplaner
Östra Vännfors
Östra Vännfors har ansökt om att genomföra en byaplan.
LAG-gruppen uppdrar till Östra Vännfors byaförening att genomföra en byaplan i enlighet med
inkommen intresseanmälan. Byaplanen ska vara färdigredovisade senast den 31 december 2017.
Legdeå-Sikeå intresseförening
Legdeå-Sikeå har ansökt om att genomföra en byaplan.
LAG-gruppen uppdrar till Legdeå-Sikeå intresseförening att genomföra en byaplan i enlighet med
inkommen intresseanmälan. Byaplanen ska vara färdigredovisade senast den 31 december 2017.
Olof Karlsson har anmält jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
Intresseanmälningar - Delaktiviteter
Delaktivitet löpnummer 23 – El upp på Gårdberget
Målet med detta projekt är att dra fram el till den nybyggda stugan på byns södra berg,
Gårdberget. Tanken är dels att öka stugans attraktionskraft för skotertursim, men också
bland bybor som lokalt utflyktsmål. Tänker bl.a. på den årliga skotergudstjänst som hålls av
EFS-Åkullsjön.
Vidare är tanken att införskaffa en flaggstång som monteras upp intill stugan. Den ska
prydas med en svensk flaggvimpel under sommarhalvåret och med julbelysning mellan 1: a
advent och tjugondagknut. En gallring av skogen uppe på toppen ska också göras för att
flaggstångens verkligen ska synas.
Vår förhoppning är att denna aktivitet ytterligare sätter Åkullsjön på kartan, skapar en
nyfikenhet av platsen, ökar skoterturismen och ger ännu fler besökare till byns servicebutik
och CaféSökt belopp: 20 000 kr
LAG-gruppen uppdrar till Åkullsjöns byalag att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan. Delaktiviteten ska vara färdigredovisade senast den 31 december 2017.
Britt-Inger Vängbo har anmält jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
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Delaktivitet löpnummer 24 – Bygden på nätet
Målet med Bygden på nätet är att skapa ett ökat intresse för Tavelsjö- och Rödåbygden och
visa på dess attraktion. Det kan i sin tur öka intresset för turism och rekreation i bygden, för
inflyttning, för att nyttja bygdens företag och näringar mm.
Målen ska uppnås genom att en kombination av webbsida och sociala medier används som
kanaler för att nå människor i bygden, i dess närhet samt längre bort. Med text, foto och film
kommuniceras större och mindre händelser, information och nyheter om enskilda personer,
företag, föreningar.
I en förstudie för Bygden på nätet vill vi:
1 Skapa en infrastruktur med webb och sociala medier.
2 Bygga upp ett nätverk av informatörer inom föreningar, enskilda och företag i bygden.
3 Undersöka behovet av en professionell tjänst för att sprida information, aktiviteter från
föreningar, enskilda och företag i bygden, samt bygga upp en ersättningsmodell som på sikt
ska kunna finansiera Bygden på nätet. Även andra idéer om annonsförsäljning på webbsida,
annonser i eventuella skrifter.
4 Köra en testperiod på 3 månader.
5 Utvärdera och presentera resultatet.
Sökt belopp: 20 000 kr
LAG-gruppen uppdrar till TuRe att genomföra delaktiviteten i enlighet med intresseanmälan men att
aktiviteten ska vara slutredovisad och genomförd senast den 31 december 2017.
Alf Söderlund (medlem) och Göran Sundqvist (ledamot) har anmält jäv och deltar inte i
diskussion eller beslut.
Delaktivitet löpnummer 25 – Halloweenfest
Efter succén med gemensamma sommarlovsaktiviteter vill vi nu följa upp med en
Halloweenfest. Vi vill bjuda in årskurs 1–5 i närliggande byar till Rödå för maskerad, disco
spökstig m.m. Vi kommer att sprida denna info via FB + anslagstavlor.
Sökt belopp: 1 839 kr
LAG-gruppen uppdrar till föräldraföreningen i Rödåsel att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan. Delaktiviteten ska vara färdigredovisade senast den 31 december 2017.
Alf Söderlund (medlem) har anmält jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
Delaktivitet löpnummer 26 – Öppet Vännäs för alla
Handeln i Vännäs minskar, beroende på webbhandel, ändrat köpbeteende m.m. Minskad
handel hotar att göra Vännäs centrum till en ”död” plats. För att levandegöra centrum vill
Vännäshandlarna börja med kvällsöppet på torsdagar. Som en del i att göra Vännäs
attraktivare vill handlarna samarbeta med hantverkare/mathantverkare och andra kreativa
näringar som verkar på Vännäs landsbygd. Dessa branscher ska ges tillfälle att erbjuda sina
varar och tjänster inne i tätorten varje torsdagskväll framöver. Det gör att utbud och service
ökar och fler besökare får möjlighet att ta dela av det som finns att erbjuda i hela kommunen,
inte bara centrumhandeln. Mindre företag so arbetar med småskaliga och lokala produkter
får chansen att visa upp vad som produceras i Vännäs kommun. Vännäshandlarna
samarbetar med Vännäs kommun för att få till plats för de som kommer från byarna för att
erbjuda sina varor. För att få en bra start på kvällsöppet satsningen söker Vännäshandlarna
pengar för att kunna marknadsföra samarbetet extra inför starten.
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Sökt belopp: 20 000 kr
LAG-gruppen uppdrar till Vännäshandlarna att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan. Delaktiviteten ska vara färdigredovisade senast den 31 december 2017.
Melina Karlsson har anmält jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
Inkomna byaplaner
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Högås byaförening. Byaplanen följer den
fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.
LAG-gruppen beslöt att godkänna Högås
verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.

byaförenings

byaplan

och

uppdrar

till

Henric Jakobsson har anmält jäv och deltar inte i diskussion eller beslut
§12 Informations – och frågestund
Inga frågor anmälda
§13 Övriga frågor
Då Regionrådsmötet är den 29 november så föreslås det att kommande LAG-grupps möte
förläggs till den 5 december istället för som planerat den 28 november.
LAG-gruppen beslöt att flytta kommande LAG-gruppsmöte till den 5 december 2017.
§14 Avslutning
Enar Jonsson tackar för mötet och riktar ett särskilt tack till närvarande medlemmar.

Enar Jonsson
Ordförande
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