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Landsbygdsutvecklingsrådet 

Umeå kommun (LBR) 

Protokoll, möte nr 1 

Måndag 2019-10-21 

Klockan 12:00-16:00 (börjar med lunch) 

Forslunda gymnasium, lunch i matsalen,  

möte i lokal ”Forslunda Dagrum” 

Kallade: 

Bygderådet Umeå: Enar Jonsson, Göran Sundqvist, Alf Söderlund, Birgitta Jonsson 

Västerbottens idrottsförbund: Niclas Bromark ordinarie, Mikael Eriksson suppleant 

Enskild förening på Umeå landsbygd: Maria Bergstén, Stöcke Utveckling, Joar Sandström, 

Holmöns utvecklingsforum 

Företagarna Umeå: ordinarie och suppleant vakanta, vid detta första möte närvarade 

Torbjörn Wennebro 

LRF Umeå: Roger Sandström ordinarie, Inger Edlund suppleant  

Enskilt företag på Umeå landsbygd: ordinarie och suppleant vakanta 

Umeå universitet: Charlotta Hedberg 

SLU: Gun Lidestav ordinarie 

Umeå kommun: Mikael Berglund Ordförande, Mattias Larsson vice ordförande, Bore Sköld 

suppleant, Elmer Eriksson suppleant  

Annika Myrén, handläggare LBR, Elin Lindqvist, sekreterare LBR samt  

Cathrin Backman Löfgren, rektor Forslunda (information punkt 4.) 

Ärende: Omfattning: Ansvarig: 

Lunch kl. 12:00-13:00 Lunch för alla deltagare i Forslundas matsal. Alla  

1. Välkommen Ordförande Mikael Berglund hälsar alla välkommen 

och vi kommer överens om att till de två första mötena 

bjuds både ordinarie och suppleanter in. Torbjörn 

Wennebro, representant för Företagarna Umeå på 

detta möte, väljs till justerare. Elin Lindqvist är 

sekreterare på dessa träffar. 

Mikael B 
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2. Presentation av 
deltagarna 

Samtliga närvarande presenterar sig, sin organisation 

och övrig information. 

Mikael Berglund – representant för KSplu, ordinarie. 

Förtroendevald för Socialdemokraterna, ordförande i 

BN och ledamot i KSplu, satt tidigare i direktionen i 

Forslunda. Forslunda har varit ett viktigt nav för 

landsbygdsutveckling. 

Mattias Larsson – representant för KSplu, ordinarie. 

Förtroendevald för centerpartiet i bl.a. KS. Särskilt 

intressant för LBR är möjligheten att lyfta frågor i 

förväg och inte bara lösa frågor i efterhand. 

Elmer Eriksson – representant för KSplu, suppleant. 

Förtroendevald för Moderaterna, även i Region 

Västerbotten. Ligger nära tillhands att vara med i det 

här sammanhanget, sedan länge engagerad i 

landsbygdsutveckling, ex. omkring Degernäsbäcken. 

Det är ett måste att ha verksamheten Forslunda i en 

kommun som Umeå. 

Bore Sköld – representant för KSplu, suppleant. 

Förtroendevald för Vänsterpartiet, särskilt intresserad 

av folkhälsa och klimat. 

Joar Sandström – representant för Holmöns 

utvecklingsforum HUF på platsen Lokal 

utvecklingsgrupp. Bor på Holmön och är bl.a. 

engagerad i nytt utvecklingsprojekt inom service. 

Representerar en ny typ av landsbygdsbor – stadsbo 

som flyttar ut. Holmön som skärgårdsö är en speciell 

del av Umeå landsbygd. 

Roger Sandström – representant för LRF Umeå, 

ordinarie. Ordförande i LRF:s kommungrupp. Bor 

sedan 18 generationer på gård i Stöcksjö, har nu bl.a. 

stuteri.  

Alla 
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Inger Edlund – representant för LRF Umeå, suppleant. 

Mjölkbonde i Hössjö, engagerad i LRF:s kommungrupp. 

Annika Myrén – handläggare för LBR. 

Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor på Övergripande 

planering. Har andra arbetsuppgifter i kommunen 

sedan 1 oktober, vikarie för Annika blir Jennie Bergvall 

Kalén, som börjar sin tjänst den 18 november 2019. 

Elin Lindqvist – sekreterare för LBR. Assistent på 

Övergripande planering. 

Torbjörn Wennebro – representant för Företagarna 

Umeå. Driver Heleneborgs gård, ordförande i Tidningar 

i Norr, företagsnätverk i Tavelsjöbygden m.m. 

Niklas Bromark – representant för Västerbottens 

idrottsförbund. Chef för Västerbottens idrottsförbund, 

även SISU, representerar här den samlade 

idrottsrörelsen. Vb idrottsförbund har även ett socialt 

företag, Idrottsservice, som hjälper föreningar med 

ekonomi osv. Sitter med i LAG Leader Lappland och 

många andra styrelser och styrgrupper. Vb 

idrottsförbund har landsbygdsutveckling som 

fokusområde sen några år, ex. omkring 

organisationsutveckling i en bygd. Personligt 

engagerad i Sävar IK. Generell upplevelse att 

idrottsföreningar är bra på generationsväxling och att 

få in unga människor. 

Maria Bergstén – representant för Stöcke utveckling på 

platsen Lokal utvecklingsgrupp. Ordförande i Stöcke 

utveckling, som jobbar med lokal utveckling i 

Stöckebygden, även engagerad i andra föreningar i 

bygden. 
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Alf Söderlund – representant för Bygderådet Umeå, 

suppleant. Aktiv i Rödå IK och många andra lokala 

utvecklingsföreningar och projekt.  

Charlotta Hedberg – representant för Umeå 

universitet, ordinarie. Forskare och lektor på 

Kulturgeografiska institutionen, har forskat ex. 

migration, utbildar samhällsplanerare. Även deltagit i 

KSLA:s arbete kring Stad och land.  

Enar Jonsson – representant för Bygderådet Umeå, 

ordinarie. Ordförande i Bygderådet Umeå, har hela 

livet jobbat med byautveckling. Uppgiften för 

Bygderådet Umeå är att samverka med byar och 

mellan byar samt att samverka med kommunen, bland 

annat omkring bredbandsutbyggnad, 

översiktsplanering och landsbygdsträffar om lokal 

utveckling, idéer osv.  

Göran Sundqvist – representant för Bygderådet Umeå, 

ordinarie. Vice ordförande i Bygderådet Umeå, 

ordförande i TuRe, sekreterare i den ideella föreningen 

URnära, engagerad i RUR. 

Birgitta Jonsson – representant för Bygderådet Umeå, 

suppleant. Sekreterare i Bygderådet Umeå. Även 

engagerad i Projektföreningen Bullmark. 

Fråga Torbjörn W: På detta möte representerar jag 

Företagarna Umeå, men jag har tidigare även anmält 

intresse till platsen Lokal företagare, men inte fått 

någon återkoppling på intresseanmälan.  

Svar Annika M: Jag har missat återkoppling omkring 

intresseanmälan. Det är också så att det har kommit 

mycket få intresseanmälningar vad gäller platsen Lokal 

företagare, så vi har väntat ett tag med den platsen för 

att se om det kommer fler intresseanmälningar. Angela 

Nätt-Ekman, ordförande i Företagarna Umeå har 
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förutom frågan om representanter för Företagarna 

Umeå även fått frågan om förslag på ev. intresserade 

företagare. Angela N-E har bett om mer betänketid 

och återkommer. 

3. LBR: syfte, 
uppdrag, 
organisation etc. 
samt förväntningar 
på LBR 

LBR, syfte, uppdrag, organisation + förväntningar från 

deltagare. 

Mikael B berättar om Landsbygdsutvecklingsrådets 

syfte, uppdrag osv. Deltagarna beskriver sina 

förväntningar på arbetet i LBR. 

Mikael B: LBR har ingen beslutsrätt, men kan ta 

initiativ i olika frågor rörande landsbygdsutveckling. 

Önskar en stående dagordning/agenda på LBR:s 

möten, så att det inte tas upp nya frågor på varje möte 

likt tomtebloss. Istället ska rådet arbeta med de mest 

prioriterade och viktigaste frågorna. 

Fråga Roger S: Om det är önskvärt kan vi vaska fram en 

lokal företagare från LRF Umeå. 

Svar Annika M, Mikael B: Ja, det är en bra idé. Kanske 

kan Företagarna Umeå och LRF Umeå snacka ihop sig 

om platsen för lokal företagare, så att det finns 

företagare både från de gröna näringarna och andra 

branscher. 

Bore S: I arbetet i LBR är det viktigt att ha med sig att 

det finns olika förutsättningar i staden och 

landsbygden 

Torbjörn W: Många kan inte kommunens geografi, 

exempelvis kommunala politiker, viktig fråga att ta 

upp. Även angeläget att titta på var kommunen 

investerar, ex. i infrastruktur. 

Maria B: I Stöcke har det startats en ungdomsgård på 

ideell basis i gam la missionshuset ”Visionshuset”, dit 

Mikael B 



 

6 (11) 

det kommer väldigt många barn – 50–60 barn, vilket 

kan jämföras med att drygt 100 barn på Stöcke skola. 

Mikael B: Det är viktigt att bjuda in representanter från 

kommunens förvaltningar till LBR:s möten för att få 

mer information om vad som är på gång osv. Det kan 

vara en idé att efter reglementet är antaget i 

kommunfullmäktige olika teman på LBR:s möten, tema 

hemtjänst, tema skola osv. Andra intressanta områden 

är infrastruktur/vägar (många statliga vägar på 

landsbygden) och en genomgång av de näringar och 

föreningar som är viktiga på Umeå landsbygd. 

Enar J: vägfrågorna är intressanta, just nu är det svårt 

med kontakt med Trafikverket, det är bättre när 

kommunens trafiksamordnare finns med – viktigt att 

den personen/personerna finns med på något 

kommande möte. Mikael B: bra idé, de har även koll 

på kommande projekt.  

Roger S: byggande på landsbygd är intressant, inte 

bara att det byggs, utan även att det inte byggs för 

nära aktiva lantbrukare, särskilt i de tätortsnära byarna 

pga. luktproblem. Mikael B: både möjligheten att 

bygga och byggandet som hinder för lantbruket är 

viktiga områden. 

Charlotta H: det finns en ny studie från Linköpings 

universitet Nya visioner för landsbygden (Josefina 

Syssner,2018, http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf)

. Där beskrivs 4 typer av landsbygder. Tittar själv på 

nya typer av inflyttare – nedväxlare/downshifters. 

Mikael: vi bör ta del av forskningen i LBR, så att vi får 

ny kunskap osv.  

Inger E: barnomsorg är en viktig fråga, aktuellt nu 

exempelvis med diskussioner om dagmammor. Göran 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf
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S: barnomsorgen är den enskilt viktigaste frågan för att 

få barnfamiljer till landsbygden. 

Göran S: det är viktigt att se på vilka investeringar som 

kommunen gör på landsbygden.  

Annika M: viktigt att ledamöterna i LBR får en 

gemensam grundkunskap om Umeå landsbygd, det 

finns både i Program för hållbar landsbygdsutveckling i 

Umeå kommun och i olika kommunala rapporter. 

Charlotta H: viktigt att betona Umeå landsbygd är en 

tätortsnära landsbygd. Stad och land hänger ihop och 

det finns inte en skarp gräns. Torbjörn W: bilden av en 

åldrande befolkning stämmer inte, många är 

barnfamiljer. Mikael B: det är bra att utgå ifrån att 

Umeå landsbygd är välmående, men att det ändå kan 

finnas en klyfta. 

Mikael B: en idé kan vara att arrangera en (årlig?) 

landsbygdsriksdag när vi kommit lite mer igång i LBR. 

Niklas B: vad vill med det här samtalet nu? Ska vi jobba 

igenom det här i grupp? Mikael: vi bestämmer 

agendan själva i LBR, vi har ganska fria tyglar med bas i 

reglementet. Generellt vill kommunen minska klyftan 

mellan stad och land, samma syfte var det när 

programmet togs fram, även visa på att landsbygden 

är välmående. Niklas B: det är en poäng att vi äger 

agendan själv!, men en grannlaga uppgift att 

organisera det. Därför kan det vara bra med årshjul 

och att sätta fasta teman/frågor. Just nu har vi nog inte 

samma bild – intressant utmaning. Mikael B: kanske 

ska vi i januari avsätta tid för att samla ihop frågor, 

prioritera, vad ska vi få löpande rapportering om, ta 

initiativ till.  

Mikael B: vi behöver samla ihop det som har sagts 

idag, handläggaren får detta i uppgift. På mötet i 
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december kan vi kanske ta del av forskningsrapporten 

och ta en workshop om fortsatt arbete i januari? Bore 

S: det vore bra att samla in frågor (smått som stort) 

inför mötena och ta till politiken/kommunen. Likadant 

tvärtom – politiker kan berätta om vad som är på gång, 

det kan leda till ökad förståelse. Mikael B: bra forum 

att ta upp frågor som många upplever som 

utmaningar. Alf S: de som sitter i LBR vet hur en 

kontaktar kommunen, det kanske är de andra som inte 

är så vana med kontakt med kommunen som kan 

behöva info, hjälp osv.  

Roger S: förut fanns ett forum med byarnas 

samfälligheter, byåldermän osv – finns det 

fortfarande? Mikael B: det finns inte kvar, men om det 

finns behov, så kan vi ta upp det. Det är en viktig fråga 

hur informationen sprids – kommunen förväntar att 

ledamöterna i LBR sprider informationen i respektive 

organisation.  

Mikael B: bra att ta med den info som kommit in på 

landsbygdsträffarna här på LBR. Barnomsorg, trafik och 

kommunikationer, byggande osv. 

Mikael: kolla upp GDPR osv. till nästa möte och ta med 

blanketter, som ledamöterna kan skriva på.  

4. Fika 
ca kl. 14:30-15:00 

Cathrin Backman Löfgren berättar om Forslundas 

verksamhet. Utbildning, produktion och viss 

besöksnäring. Ökning de sista åren från väldigt få 

elever omkring 2017 – både ökat intresse för 

Forslundas specifika frågor och generellt omkring 

hållbarhet. 

Sommar på Forslunda har funnits förut, inte senaste 

sommaren. Det är svårt för en skola att bedriva 

verksamhet på sommaren på en elevpeng! Skulle vilja 

Cathrin 
Backman 
Löfgren 



 

9 (11) 

ha detta om det fanns resurser att anställa t.ex. 

ansvarig för sommarverksamheten. 

Livsmedelsförsörjningen är en fråga som är mycket 

aktuell nationellt, regionalt och lokalt, komplex fråga 

som inte har enkla svar. 

Idé: grönt kompetenscentrum på Forslunda?! Finns 

många möjligheter. Forslunda kan inte ta så många fler 

elever, men kan göra så mycket pengar. 

Cathrin BL:s presentation läggs till protokollet. 

5. Reglemente – 
diskussion 

Reglementet gås igenom. 

Mikael B: reglementet baseras på samma struktur som 

andra rådgivande organ i kommun.  

Annika M: landsbygdssäkring kommer av ett EU-

begrepp ”rural proofing” – att se till att 

landsbygdsperspektivet tas med i diskussioner osv. 

Mattias L: ska det stå ideell sektor? Kanske skriva 

idéburen istället? Niklas B: det funkar bäst med 

idéburen sektor. Mikael B: vi föreslår att vi byter ut 

ideell sektor ”ideell och idéburen sektor”. Alla: ja. 

Mikael B: under sammansättning – om det kommer en 

mindre justering, ändring, ex. för en organisation som 

vi inte har tänkt på, kan KSplu ta det beslutet och 

anmäla till KF. 

Maria B: saknar hållbarhetsperspektivet generellt i 

uppdraget. Mikael B: lägga in kopplingen till visionen 

om hållbar tillväxt under uppdrag. Vi hittar en 

formulering och lägger in i en reviderad version till 

nästa möte. Alla: ja. 

Mikael B 
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Roger S: 4 år är lång tid att sitta i rådet. Mikael: Om en 

organisation behöver byta ut sin ledamot, meddelar 

den organisation det till kommunen. 

Charlotta H: frågan om att föra tillbaka info till resp. 

organisation – det kan vara vanskligt i en så stor 

organisation som Umeå universitet. Mikael B: det får 

göras på det sättet som fungerar bäst i resp. 

organisation. 

Mikael B: beredningsgrupp för LBR utses på nästa 

möte i december. 

Mikael B: en del av verksamheten kan vara en årlig 

studietur runt om till olika projekt. Vartannat 

sammanträde i Stadshuset och vartannat ute i resp. 

verksamhet/plats/organisation. 

Mikael B: för höstens möten utgår inte arvoden. När 

reglementet är antaget av KF, så utgår arvoden osv. 

Göran S: hur ser det ut med resurser för t.ex. någon 

undersökning. Mikael B: rådet kan ta initiativ till en 

sådan, men det finns ingen budget avsatt. 

Mikael B: Mikael B och handläggare får i uppdrag att ta 

fram ett reviderat förslag på reglementet. 

6. Program för 
hållbar 
landsbygdsutveckling 

1. Presentation av Program för hållbar 

landsbygdsutveckling i Umeå kommun. 

Annika M håller en presentation av programmet. 

Torbjörn/Göran: hur mycket vet de olika 

förvaltningarna om t.ex. programmet? Mikael: det här 

är viktigt och en del av programmet, att information 

osv. om det sprids internt. 

Annika M 

7. Nästa möte LBR: 
datum och 
dagordning 

Punkter till nästa gång. 

• Reviderat förslag på reglementet 

Mikael B 
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• Info om forskningsläget (Charlotta H) 

• Info från genomförda landsbygdsträffar 

omkring lokal utveckling (Enar J) 

• Kommunens statistiker blir inbjudna till detta 

möte för att berätta mer om statistik på 

landsbygden. 

Nästa möte sker den 3 december kl. 08:30. 

Plats: Stadshusområdet, byggnad: Ryttmästaren, lokal: 
Kaptenen.  

9. Avslutning Mötet avslutas Mikael B 

Kallat av: 

Mikael Berglund 

genom Elin Lindqvist, sekreterare landsbygdsutvecklingsrådet 

Webbsida: www.umea.se/lbr 

http://www.umea.se/lbr

