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Protokoll öppet LAG-gruppsmöte.
Tid: 3 maj 2017, kl.17.30- 19.30
Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå
§1 Mötets öppnande
Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§2 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering samt
fråga om jäv.
Dagordningen godkändes efter följande tillägg:
§7 Behandling av beslutade projekt
SKUR (Länsstyrelsen)
Intresseanmälningar - byaplaner
Djäkneboda byaförening
Jämteböle bysamfällighet
Inkomna intresseanmälningar – Delaktiviteter
Delaktivitet löpnummer 05 - välkommen till bygden.
Delaktivitet löpnummer +6 - Festivalen Kvickrot
§§7 samt 9 behandlas samtidigt i sektorsvisa överläggningar.
Till justerare valdes Kjell-Åke Nilsson och protokollet justeras den 9 maj 2017
Linda Berglund anmälde jäv under §7 intresseanmälan delaktivitet löpnummer 04 Loppisrunda Östsia.
§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och följande föredrogs av verksamhetskontoret:
Under §7 Ekonomi så hade LAG-gruppen beslutat att verksamhetskontoret snarast skulle
upprätta ett konto för föreningsmedel, detta har inte gjorts då protokoll från föreningsstämman
undertecknats av samtliga justerare.
Under §9 Medfinansieringsintyg från kommunerna/äskande om utbetalning av medel från
Kommunerna samt §10 Avstämningsträff Umeå kommun så uppdrog LAG-gruppen att
verksamhetskontoret skulle inhämta medfinansieringsintyg i samband med förfrågan av
utbetalning av beslutad medfinansiering från ingående kommuner. LAG-gruppen uppdrog
även till verksamhetskontoret att sända ut ett brev till ingående kommuner med förfrågan om
uppföljningsmöte. Detta har gjorts i samma skrivelse till samtliga ingående kommuner.
Under §15 Facebook och andra interaktiva medier beslöt LAG-gruppen att URnära ska bli
aktiva i sociala medier. Upprättande av facebook kontot m.m har avvaktats då det inte varit
klart med riktlinjer kring delaktiviteter.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
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§4 Överläggningar med Region Västerbotten
Christer Lindvall och Maria Bahlenberg har tidigare fått i uppdrag att föra en dialog med
Region Västerbotten om möjliga medfinansieringsalternativ för URnäras verksamhet under
resterande programperiod.
URnära har skickat en förfrågan till Region Västerbotten där URnära efterfrågat möte för att
kunna påbörja dialogen. URnära har fått besked om att ett sådant samtal ska föras med
Katarina Mohlin och ett möte med henne har inbokats till den 19 maj kl. 10.00.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
§5

Rapporter
Skrivelse till statsministern
Femgruppen har gemensamt skickat en skrivelse till Statsminister Stefan Löfven med
förfrågan att ändra landsbygdsprogrammet så att lokal utveckling i hela landet möjliggörs.
Femgruppen vill att landsbygdsprogrammet ändras och inkluderar delåtgärd 16:7 så att
småskaliga lokala utvecklingsinsatser möjliggörs i de 31 kommuner som i dag står utanför
möjligheten att arbeta med landsbygdsutveckling. Femgruppen vill att regeringskansliet ger
uppdrag att verkställa nödvändiga förändringar inom Landsbygdsprogrammet.
Förfrågan sändes till Statsministern den 21 april på ”två-årsdagen” efter det att beslut om att
URnäras strategi godkänts men inte prioriterats meddelats.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
LUS
URnära (Lovisa Carneland) har nominerats till ordförandeposten i LUS för kommande
verksamhetsår. Det är även föreslaget att ordförande i LUS får en plast i
övervakningskommittén för Lokalt Ledd Utveckling. Valet sker på ordinarie föreningsstämma
den 15 maj 2017.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
Femgruppen
Se rapport ”Skrivelse till statsministern”
§6

Redovisning av projektansökningar
Interregprojekt Finland
Verksamhetskontoret har haft kontakt med Österbotten för att upprätta en tidsplan.
Österbotten har meddelat att de kommer att ha ett gemensamt möte den 8 maj och kommer
efter detta möte återkoppla till URnära.
URnära har även deltagit i ett samverkansmöte med föreningen Norden som har för avsikt
att även de ansöka om ett Interregprojekt. Föreningen Nordens projekttankar kolliderar inte
med den påbörjade projektansökan tillsammans med Österbotten.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
8 älvdalar – 1 000 upplevelser
Jordbruksverket har avslagit URnäras ansökan och har hänvisat till att medel finns att söka
hos Länsstyrelsen. AU har behandlat frågan och har föreslagit att LAG-gruppen beslutar om
att göra en ny projektansökan till Länsstyrelsen i Västerbotten. Verksamhetskontoret har
varit i kontakt med Länsstyrelsen och det finns möjligheter att omarbeta ursprungsanökan
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och inkomma med en ny projektansökan. I den kommande ansökan så föreslås det att
utveckling av ny teknik inte är lika dominerande som i den ursprungliga ansökan.
LAG-gruppen uppdrar till verksamhetskontoret att omarbeta den ursprungliga ansökan enligt
förslag och därefter ansökan om projektstöd via Länsstyrelsen i Västerbotten.
§7

Behandling av beslutade projekt
SKUR (Länsstyrelsen)
Riktlinjer för delaktiviteter – ramen och budgetändring
URnära har inlämnat ett förslag till budgetändring samt förtydligande/tillägg av
delaktiviteterna till Länsstyrelsen i Västerbotten. Länsstyrelsen har bifallit URnäras ansökan.

LAG-gruppen beslöt att delaktiviteter ska genomföras i enlighet med det som framgår av
förändringsansökan. I och med detta så ges det möjligheter att ha investeringar i aktiviteterna.
LAG-grupps mötet adjungeras för sektorsvisa överläggningar avseende
intresseanmälningar och återupptas sedan i plenum för beslut samt fortsatt möte.

inkomna

Intresseanmälningar - byaplaner
Samtliga intresseanmälningar från Rödånäs, Rödäbygdes IK, Rödålidens Blåbandsförening
behandlades gemensamt.
Efter en diskussion i plenum så ställdes återemiss mot bifall.
LAG-gruppen beslöt att återremittera samtliga tre intresseanmälningar då LAG-gruppen anser att
det borde genomföras en gemensam byaplan för samtliga områden då områdena anses likvärdiga
och ligger i nära anslutning till varandra rent geografiskt.
Beslutet avgjordes genom handuppräckning där återremissen bifalles med 9 för röster och 4
motröster.
Göran Sundqvist (LAG-grupps ledamot) samt Alf Söderlund (närvarande medlem) har anmält jäv
och deltar inte i diskussion eller beslut.
Bastuträsk byaförening har ansökt om att genomföra en byaplan.
LAG-gruppen uppdrar till Bastuträsk Byaråd att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen
intresseanmälan.
Djäkneboda byaförening har ansökt om att genomföra en byaplan.
LAG-gruppen uppdrar till Djäkneboda Byaråd att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen
intresseanmälan.
Jämteböle bysamfällighet har ansökt om att genomföra en byaplan.
LAG-gruppen uppdrar till Jämteböles bysamfällighet att genomföra en byaplan i enlighet med
inkommen intresseanmälan.
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Inkomna intresseanmälningar – Delaktiviteter
Delaktivitet löpnummer 03 – 10års jubileum
10-årsjubileum för klubb med information om verksamhet och historik
Mål med aktiviteten:
Att presentera föreningens verksamhet och sätt att arbeta,
Att beskriva föreningens historik
Att presentera föreningens framtida mål
Att fira föreningens första 10 lyckosamma år.
Sökt belopp 20 000 kr.
LAG-gruppen uppdrar till Sörmjölesbåtklubb att genomföra delaktiviteten i enlighet med intresseanmälan.
Dock påtalar LAG-gruppen att det är av yttersta vikt att båtklubben delar med sig av sina
erfarenheter och sprider dessa under 10-års jubileet.
Delaktivitet löpnummer 04 – Loppisrunda Östsia
Stärka samverkan mellan byarna på östsidan av Bjurholm. Första steget för fler
gemensamma aktiviteter är en gemensam loppisrunda. Tidigare har anordnats enskilda
loppis i varje by var för sig. Byaföreningar från Östra Strömåker och Vitvattnet anordnar
loppisrunda och bjuder in byarna Brännland, Bastuträsk, Braxele och Lillarmsjö.
Resultatet ska spridas i byarna för en återkommande årlig försommaraktivitet.
Mer samarbetsformer och aktiviteter kommer att beskrivas i en byautvecklingsplan framöver.
Sökt belopp: 17 598 kr
LAG-gruppen uppdrar till Östra Strömåkers byaförening att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan.
LAG-gruppen poängterar dock att de möbler m.m. som ska köpas in ska kostnadsfritt kunna nyttjas
av andra byar/föreningar i närområdet.
Delaktivitet löpnummer 05 – Välkommen till bygden
Aktivitetens mål är att på ett aktivt och engagerande sätt hälsa nya och gamla inflyttade
välkomna till hela TuRe:s verksamhetsområde. Området omfattar: Mickelträsk, Kroksjö,
Norrby, Överrödå, Rödånäs, Rödåsel, Selet, Gullsjö, Tavelsjö, Stärkesmark i Vindeln,
Vännäs och Umeå kommun.
Vi riktar oss till de som nyligen köpt/byggt hus eller flyttat in i lägenhet samt särskilt till de
nyanlända personer som placerats i bygden.
Sökt belopp: 18 500 kr
LAG-gruppen uppdrar till TuRe att genomföra delaktiviteten i enlighet med intresseanmälan med
villkoret att det inte får genomföras aktiviteter i Vindeln kommun, preciserad budget kvarstår dock.
Grunden till beslut beror på att Vindelns kommun valt att avstå att medfinansiera URnäras
verksamhet för 2017 och därför kan inte aktiviteter genomföras i Vindelns kommun.
Göran Sundqvist, Anders Nilsson (LAG-grupps ledamöter) samt Alf Söderlund (närvarande
medlem) har anmält jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
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Delaktivitet löpnummer 06 – Festivalen Kvickrot
Festivalen Kvickrot arrangeras under sommaren 2017 för tredje året och syftar till att vara ett
utrymme där människor från både stad och land kan mötas och samtala kring idéer som är
kopplade till hållbarhet. Festivalen innehåller flera aktiviteter så som: Föreläsningar,
musikuppträdande, workshops m.m.
Aktiviteterna syftar till att ha bred täckning så att det finn något för alla besökare. Festivalen
ska knytas ihop med Bjurholmsdagarna och hålls i Backfors.
Samarbete ska ske med Bjurholms kommun, Studiefrämjandet, Folkuniversitet och
Naturskyddsföreningen. Dessa medfinansierar även delar av kostnaderna.
Sökt belopp: 16 476 kr
LAG-gruppen uppdrar till Grön Kollaborativ Festival att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan med villkoret att URnäras finansieringsdel tydligt ska avskiljas från finansiering
från annan offentlig finansiering. URnäras finansiering får inte heller gå till kostnader som kan
kopplas till studieverksamhet.
Service till alla i Umeåregionen
Arbetsutskottet har fattat beslut att anställa Lovisa Carneland med 50% tjänstgöring i
projektet ”Service till alla i Umeåregionen” jnr: 2016–4499. Detta innebär att projektet SKUR
from den 1 maj 2017 bedrivs med en omfattning på 50% och att det är viktigt att URnära
meddelar att projektet SKUR kommer att bedrivas på 50% istället för 100%.
LAG-gruppen noterade informationen och förtydligar att detta innebär att projektet SKUR from den
1 maj bedrivs på 50%.
§8

Ekonomisk redovisning för URnära
Det har inkommit en förfrågan om möjligheten att ha en tydligare ekonomiskredovisning för
LAG-gruppen där det framgår upplupna kostnader, utomstående fordringar samt
förväntande intäkter (medfinansiering) utifrån fastlagd och beslutad budget. AU har
delegation på ekonomi- och personalfrågor.

LAG-gruppen beslöt att ytterligare ekonomisk redovisning av ekonomi inför LAG-gruppen anses
som nödvändig.
§9

Vägledande diskussioner
Frågan har diskuterats vid sektorsvisa överläggningar och i plenum. Behandlas i samband
med §7.
URnäras framtid
Deltagarna vid LAG-gruppsmötet är eniga om vikten av att försöka hålla i gång aktiviteter på
landsbygden tills nästkommande programperiod. Dels för att undvika att utvecklingen på
Umeåregionens landsbygd avstannar, men även för att upprätthålla de kontaktnät som finns
i dagsläget. Det föreligger en stor risk att det blir en lång statsträcka inför kommande
programperiod om föreningen avslutas. LAG-gruppens rekommendation är att föreningen
URnära således är aktiva till kommande programperiod.

LAG-gruppens förslag är att föreningsstämman beslutar att URnäras verksamhet fortsätter under
programperioden 2014-2020.
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Projektnav/projektkontor - hänskjuten från föregående LAG-gruppsmöte
Göran Sundqvist har inkommit med en fråga om möjligheten att nyttja URnäras
verksamhetskontor som ett ”projektnav” för att stödja projektsökande på Umeåregionens
landsbygd. Detta kan bidra till att uppnå en ”kritisk massa” (tillräckligt stora projekt) som är
nödvändigt för att samla ihop de byprojekt som är likartade för att få tillstånd ett större
projekt. URnära skulle i detta läge kunna vara den som skriver projektansökan som stöd för
byaföreningarna.
LAG-gruppen beslöt att avslå förfrågan om att använda verksamhetskontoret som ett projektnav då
verksamhetsledaren numer enbart arbetar 50% i projektet SKUR.
Privatfinansiering – hänskjuten från föregående LAG-gruppsmöte
Frågan om möjligheter till att försöka hitta privat medfinansiering har tidigare varit uppe för
beslut i LAG-gruppen.
I anslutning till att URnära ideell förening bildades så kom frågan om möjlig
privatmedfinansiering. Denna fråga väcktes då URnära ”dammsög” möjligheterna att
fortsätta med landsbygdsutveckling. Tanken då var att större företag kunde sponsra
landsbygdsutveckling och att URnära kunde hantera dessa medel lite ”friare” än de medel
som vi nu har tillgängliga.
Frågan har hänskjutits till efter föreningsstämman då den nya LAG-gruppen valts.
LAG-gruppen beslöt att hänskjuta frågan till hösten 2017 för att se om den då är aktuell utifrån
föreningens aktiviteter.
Landsbygdsutvecklingsprojekt i regionen- hänskjuten från föregående LAG-gruppsmöte
Verksamhetskontoret har noterat att det i dagsläget inte finns en arbetsgrupp eller
likdanande avseende landsbygdsutveckling för samtliga kommuner i Umeåregionen. Lovisa
Carneland föreslår att URnära kan undersöka möjligheterna för att genomföra ett projekt där
ingående kommuner kan träffas för att diskutera landsbygdsutveckling och möjligheter. AU
noterade informationen och föreslår att LAG-gruppen behandlar frågan.
LAG-gruppen anser inte att det är URnära som ska ansvara för ett sådant projekt och beslöt att
istället vidarebefordra denna fråga till RUR (Regionalt Utvecklingsråd i Umeåregionen) för
eventuell fortsättning.
§10 Informations – och frågestund
Inga frågor anmälda
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§11 Övriga frågor
Enar Jonsson tar upp frågan om LAG-grupps ledamöter ska ges möjlighet att ha tillgång till
en surfplatta så att LAG-gruppens ledamöter enkelt ska nå handlingar etc. Detta är även ett
sätt att bidra till en hållbar miljö då URnära minimerar pappersutskrifter.
LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att undersöka möjligheterna samt
kostnader för att köpa in surfplattor till LAG-gruppens ledamöter,
§12 Avslutning
Enar Jonsson tackar samtliga för ett bra möte och ett aktivt deltagande.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Sekreterare
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