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Protokoll öppet LAG gruppsammanträde
Tid: 17 januari 2018, kl. 17.30 -18.30
Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå

§1

Mötets öppnande
Enar Jonsson öppnar dagens möte och hälsar samtliga deltagare välkomna till det första
LAG-gruppsmötet 2018.

§2

Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering, jäv
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
§5 SKUR – begäran av formell förlängning Länsstyrelsen
Byaplan Pengsjö
Direktjustering §9 verksamhetsberättelse
§10 Service till alla PODD-medverkan
Till justerare valdes Kjell-Åke Nilsson. §9 Föreningsstämma 2018 - Verksamhetsberättelse
2017 direktjusteras. Protokollet i övrigt justeras den 24 januari 2018.
Linda Berglund anmälde jäv under §5 – Byaplan Vitvattnet.
Närvaro samt beslutande LAG-ledamöter återfinns i bilaga.

§3

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

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

Rapporter
LUS

Dialogmöte Jordbruksverket
Den 6 december genomfördes ett dialogmöte med Jordbruksverket. Det genomförs nu en
organisationsförändring på Jordbruksverket som innebär att flera enheter hamnar under
samma tak. Tanken är att det ska leda till en effektivare handläggning. Samtidigt
konstaterades att det verkar finnas en ny anda på verket. Det resoneras mer av att ”våga ta
beslut” och att det kostar mer med lång handläggningstid än sanktioner från EU.
Handläggningstiden har minskat något, från 7 till 6 månader. Det håller på att nyanställas 10
st. handläggare. Målsättningen är att nå ned till 3 månader under våren. Det är idag beviljat
25% av totala budgeten. Uppmaningen från Jordbruksverket är att göra utbetalningar ofta på
de projekt som har stöd från regional- och socialfonden.
För att inte stödmottagare ska drabbas är det viktigt att få samtliga handläggare på
leaderkontoren "klara". I dagsläget finns 14 stycken. Det behövs en större transparens och
feedback från Jordbruksverket om vilka fel som görs och vilket stöd som behövs. I dagsläget
så finns det fyra leaderområden som har stora problem med handläggning att de inte får
handlägga nya projektansökningar förrän de kommit till rätsida med handläggningen.
Möte med riksdagens politikernätverk för landsbygdsfrågor
Den 7 december träffade LUS riksdagens politikernätverk för Landsbygdsfrågor. Från
riksdagen deltog Håkan Svenneling Näringsutskottet, Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Näringsutskottet, Peter Helander, Finansutskottet, Birger Lahti, Näringsutskottet och Per-Arne
Håkansson, Näringsutskottet.
LUS är noga med att informera om att Leader i Europa via Tartu- och Vernhorst deklarationen
vill att det ska avsättas 15% i alla fonderna till Leadermetoden. Leaderområden behöver få
mandat att jobba med landsbygdsutveckling och att detta är ett sätt för EU att nå medborgarna.
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LUS påtalade vikten av att hela Sverige ska omfattas av Leadermetoden så som det står i
Landsbygdskommitténs förslag.
Därefter följde en dialog med inlägg om bland annat att den lokala förankringen är viktig.
Leadermetoden är en möjlighet att pröva nya idéer och ofta är länken mellan myndighet och
entreprenörer. På grund av Brexit finns det stor risk för att det blir mindre pengar under nästa
programperiod. Det är därför viktigt att fokusera på kärnan.
Håkan Svenneling kommer att ta initiativ till att riksdagen gör ett seminarium om
landsbygdsprogram och samordningspolitik tillsammans med närings- miljö- och
jordbruksutskottet under våren 2018.
Möte SKL
Den 7 december så träffade LUS Gustav Rehnström, som deltog för SKL. Gustav arbetar på
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Gustav berättade att kommunerna är i huvudsak
positiva till Leader under denna programperiod och deltar både som projektägare och hjälp.
De kritiska röster som hörs kommer från nationellt håll och även en del regionalt. Det rör sig
om att det är svårt att få in de mjuka värdena att få betydelse för regionerna. Det är också
svårt
att
mäta
och
övertyga
på
regional
och
nationell
nivå.
I diskussionen som följde konstaterades att det är viktigt med aspekten att resultatet är
långsiktigt. 80% av projekten inom Leader har en långsiktig överlevnad. Det är mer positivt än
stora EU projekt som kan verka vara billiga per arbetstillfällen, men som inte är långsiktiga.
LUS kommer att hålla sitt medlemsmöte i april i anslutning till den nationella leaderträffen.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
§5

SKUR
URnära har på föregående LAG-grupps möte beslutat att göra en uppföljning på indikatorerna
för projektet SKUR. Då samtliga redovisningar fortfarande inte inkommit så föreslår
verksamhetskontoret föreslår att denna uppföljning sker på kommande LAG-gruppsmöte.
Verksamhetskontoret föreslår även att samtliga genomförda delaktiviteter samt byaplaner då
redovisas.

LAG-gruppen beslöt att samtliga delaktiviteter och byaplaner redovisas på kommande LAGgruppsmöte samt att uppföljning av indikatorer då genomförs.
Begäran av formell förlängning Länsstyrelsen
Projektet SKUR löper på årsvis hos Länsstyrelsen. Då URnära ska avsluta detta projekt så
behövs det ansökans om formell förlängning hos Länsstyrelsen i Västerbotten.
LAG-gruppen beslöt att ansöka om förlängning av projektet SKUR till den 30 september 2018.
LAG-gruppen önskar att URnära ska kvarstå i partnerskapet.
LAG-gruppen uppdrar till verksamhetskontoret att ansöka om förlängning samt önskemålet om att
URnära ska kvarstå i partnerskapet.
Inkomna byaplaner
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Vitvattnet. Byaplanen följer den fastställda
mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.
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LAG-gruppen beslöt att godkänna Vitvattnets byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att
verkställa utbetalning.
Linda Berglund hade anmält jäv och deltog inte i beredning eller beslut.
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Mjösjö Nyborg byaförening. Byaplanen följer den
fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.
LAG-gruppen beslöt att godkänna Mjösö Nyborg byaförenings byaplan och uppdrar till
verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Pengsjö intresseförening. Byaplanen följer den
fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.
LAG-gruppen beslöt att godkänna Pengsjö
verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.

§6

intresseförenings

byaplan

och

uppdrar

till

Offentlig medfinansiering
Beslut från Vännäs samt Nordmalings kommun
Det har inkommit två beslut avseende medfinansiering för projektet SKUR. Nordmalings
kommun har beslutat att avstå att finansiera SKUR under verksamhetsår 2018 med
motiveringen att samtliga kommuner inte kommer att lämna medfinansiering för projektet
under 2018.
Vännäs kommun har återremitterat beslutet för vidare utredning om i vilken utsträckning och
på vilket sätt Vännäs kommuns medfinansiering eller inte påverkar projektet SKUR.

LAG-gruppen noterade Nordmalings kommuns beslut och lade denna till handlingarna.
LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att svara på Vännäs kommuns förfrågan.
Beslut från Region Västerbotten
URnära har ansökt om medfinansiering från Region Västerbotten avseende projektet SKUR.
Den 21 december kom ett avslagsbeslut med motiveringen att projektet ligger i linje med det
regionala tillväxtprogrammets intentioner med på grund av den begränsade budgeten så
prioriteras inte projektet.
LAG-gruppen noterade Region Västerbottens beslut och lade denna till handlingarna.
§7

Umeåregionens kommuners kommande arbete med landsbygdsutveckling
Det har på föregående LAG-gruppsmöte förts en kort diskussion kring de ingående
kommunernas kommande landsbygdsutvecklingsarbete. Utifrån denna diskussion så önskar
URnära att det offentliga representanterna kort kan redovisa hur respektive kommun ser på
landsbygdsutveckling i ett underifrånperspektiv.
Samtliga ingående kommuner lämna en kort avrapportering kring hur respektive kommun
resonerar kring arbetet med landsbygdsutveckling.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.
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§8

Avtal samt uppdrag URnära
URnära har flertalet avtal samt uppdrag.
Kontor på Byttgränd 3 månaders uppsägning (löpande)

LAG-gruppen beslöt att säga upp kontoret till den 30 september 2018.
Skrivare, avtal löper ut i april 2018
LAG-gruppen beslöt att säga upp avtalet på skrivaren när detta löper ut.
Mobiltelefon 3 månaders uppsägning
LAG-gruppen beslöt att säga upp mobilavtalet till den 31 maj 2018.
Domänerna (urnara.se samt ideriket.nu) ägs av föreningen dessa löper på årsvis till en
kostnad om ca 3 000 kr/år. Betalad för 2018
LAG-gruppen beslöt att överlåta till den nya styrelsen att fatta beslut om domänerna.
Redovisningstjänst i Umeå 1 års avtal
LAG-gruppen beslöt att avtalet med Redovisningstjänst kvarstå till föreningsstämman 2019.
Parkering UPAB uppsägningstid oklar
LAG-gruppen beslöt att säga upp parkeringsplatsen till den 31 maj 2018.
Försäkring av kontor debitering årsvis
LAG-gruppen beslöt att försäkringsbolaget meddelas när kontoret sägs upp.
Banktjänster
LAG-gruppen beslöt att överlåta till kommande styrelse att meddela Swedbank vem som har rätt att
teckna konto m.m.
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration
LAG-gruppen beslöt att hänskjuta frågan om URnäras
Landsbygdsnätverket till kommande LAG-grupps möte.

möjlighet

till

deltagande

i

LUS
LAG-gruppen beslöt att hänskjuta frågan om URnäras möjlighet till deltagande i LUS till kommande
LAG-grupps möte.
§9

Föreningsstämma 2018
URnära håller sin ordinarie föreningsstämma den 13 mars. Tre veckor innan stämman ska
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kallelse skickas ut till samtliga medlemmar och samtliga handlingar ska finnas tillgängliga för
medlemmar senast två veckor innan stämman. Föredragningslista är fastställd av URnäras
stadgar. Planerat är att hålla stämma på Ersboda slöjd.
Fråga om medias närvaro på kommande föreningsstämma var upp till diskussion,
LAG-gruppen noterade informationen om föreningsstämman la denna till handlingarna.
LAG-gruppen ställer sig positiva till medias närvaro på kommande föreningsstämma.
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetskontoret har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse för 2017.
LAG-gruppen beslöt att godkänna upprättad verksamhetsberättelse efter vissa korrigeringar.
§9 direktjusteras
§10 Service till alla i Umeåregionen
Projektet fortlöper enligt projektplan. Ett studiebesök är inplanerat till den 13-14 februari i
Bodens kommun för att se hur de har arbetat med lokal service.
URnära har tillsammans med Länsstyrelsen serviceprojekt inbjudits att delta i en podd via
landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för service. Poddens rubrik är: olika sätt att arbeta för att
stärka serviceutveckling på landsbygden. Podden kommer att spelas in den 30 januari.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
Anmälan till studieresan sker till verksamhetskontoret.
§11 Informations – och frågestund
Inga frågor anmälda
§12 Möten 2018
Kommande LAG-gruppmöte för 2018: 21 februari
Föreningsstämma 13 mars.
§13 Övriga frågor
Inga frågor anmälda
§14 Avslutning
Enar Jonsson avslutar mötet och tackade samtliga deltagare för ett bra möte.
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