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Bakgrund
URnära ideell förening har fått stöd av Länsstyrelsen i Västerbotten för att bedriva projektet
SKUR (samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen). Projektet är ett 7-årigt projekt,
men beslut fattas årsvis av Länsstyrelsen.
URnära ska vara en aktiv part i landsbygdens utveckling i Umeåregionen och målet är att minska
betydelsen av geografiska och administrativa kommun- och andra gränser till förmån för EN
gemensam landsbygd där människor vill verka, bo och leva.
Vid summering av de genomförda projekten under programperioden 2007-2013 ser vi tydligt
vikten av att byar, föreningar, grupperingar och individer samverkar för att på ett effektivt sätt
hitta hållbara och kreativa lösningar för att göra ”sin” landsbygd och hela Umeåregionen till en
bättre plats att bo och verka på. Den ideella sektorn fungerar som länk mellan offentlig och
privat sektor och är en omistlig resurs i civilsamhället. Det stora antalet föreningar i
Umeåregionen är ett bevis på styrkan i den ideella sektorn inom Umeåregionen.
Syfte/Mål
Syftet är att stödja och utveckla samverkan i och mellan byar, där ett erfarenhets- och byautbyte
ska ske med lärdom och mentorskap som ledord. Målet är att i ett fortsatt brett
underifrånperspektiv stimulera, aktivera och stödja samverkan samt verka för/genomföra
kompetenshöjande insatser. Insatserna ska omfatta inkludering/integration.
Efter projektet vill URnära att fler samarbeten, gärna över byagränser, startar samt att de som
deltagit har fått en verktygslåda för att kunna ta sitt nästa steg (i och med kompetenshöjande
insatser).
Verksamhet/Genomförande
Projektet ska i in en inledande fas kartlägga behoven av kompetenshöjande insatser. Dessa ska
ske genom det partnerskap som URnära har byggt upp under framtagande av sin strategi.
LAG-gruppen uppfattar att det finns ett behov av att byarna själva kartlägger sina behov och
upprättar s.k. ”byaplaner”. Byaplanerna ska ha ett Umeåregionalt perspektiv och ska
genomföras i samverkan med en annan by i Umeåregionen.
RUR (regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen, vilken är en sammanslutning av de ideella
kommungrupperna inom Umeåregionen) ska även vara en naturlig samarbetspart.
Då byaplanerna görs på uppdrag av URnära ska ersättning utgå till respektive by för detta
arbete.
URnära ska ansvara för att sammanställa byaplanerna kommunvis för att sedan presenteras och
överlämnas till kommunledningen som i sin tur förhoppningsvis tar in synpunkter och
utvecklingsmöjligheterna i sina översiktsplaner.
Uppföljningen av byaplanerna ska ske på årsbasis och ska redovisas till kommun. En större
uppföljning ska ske efter tre år.
Projektledaren ska stödja byaföreningarna i deras utvecklingsarbete och med planering och
arbetet med byaplanerna. Projektledaren ska även stödja byagrupper/utvecklingsgrupper i att
arbeta fram ev. projektansökningar till fortsättningsprojekt
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Det ska under maj månad genomföras en informations och inspirationsdag för samtliga byar i
Umeåregionen. Till denna träff ska även andra landsbygdsutvecklare inbjuda. Här ska även en
större kartläggning av byarnas behov av kompetensutvecklande insatser genomföras.
Indikatorer
Följande indikatorer förväntas uppfyllas i projektet (under första verksamhetsåret)

Bya- och bygdeutveckling
Mål
Öka landsbygdens attraktivitet
och förstärka den lokala
identiteten

Indikator
Öka antalet nyinflyttade
Öka antalet nya besöksmål
Öka antalet miljö- och
kulturvårdsinsatser
Öka antalet insatser med
nyttjande av modern teknik
Öka antalet insatser
avseende förbättring av eller
investering i småskalig
infrastruktur
Öka antalet lokala
servicelösningar (pendling,
hemservice, etc.)

Antal i projektet
0
2
2
2
0

2

Entreprenörskap och företagande
Mål
Ökat entreprenörskap och
företagande med utgångspunkt i
genusperspektiv

Indikator
Öka antalet nya företag
Öka antalet nya arbetstillfällen
Öka antalet bevarade
arbetstillfällen
Öka antalet nya företag som
drivs av kvinnor
Öka antalet entreprenörer/företagare i utbildningsinsatser

Antal i projektet
1
0
0
0
0

Entreprenörskap och företagande med inriktning mot utrikesfödda
Mål
Stärka utrikesföddas delaktighet
i samhället med utgångspunkt i
genusperspektivet
Stärka utrikesföddas
anställningsbarhet

Indikator
Öka antalet genomförda
insatser för kvinnor respektive
män
Öka antalet kvinnor som
deltar i utbildningstillfällen
Öka antalet män som deltar i
utbildningstillfällen
Öka antalet etniska föreningar
som får stöd

Antal i projektet
0
0
0
0
0
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Ansvarsfördelning
LAG-gruppen tillika URnära styrelse ansvarar för projekt. Verksamhetsledare är tillika
projektledare i projektet.
Uppföljning/utvärdering
För varje projekt som bedrivs, ska det finnas tydliga indikatorer för vilka mål som ska uppnås.
Dessa indikatorer ska följas upp och stämmas av två gånger per år, en gång i juni och en gång i
december.
Budget

Egen personal
Referensgrupp
Externa tjänster (kostnad byaplaner)
Lokalkostnader kontor
Lokalkostnader övrigt
Telefoni OH
Material
Resor
Marknadsföring

URnära
Ideell förening
www.urnara.se

Vegagatan 12
911 31 Vännäs

2015
95 693
20 857
9 000
5 000
800
10 000
8 000

2016
382 771
500 000
322 000
36 000
6 000
75 800
75 000
100 000
1 000

Summa
478 464
520 857
322 000
45 000
11 000
76 600
75 000
110 000
9 000
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