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Landsbygdsutvecklingsrådet 

Umeå kommun (LBR) 

Protokoll, möte nr 2 

Tisdag 2019-12-03 

Klockan 08:30-12:00  

Stadshusområdet, hus: Ryttmästaren  

lokal: Kaptenen 

Kallade: 

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

Västerbottens idrottsförbund: Niclas Bromark, Mikael Eriksson 

Enskild förening på Umeå landsbygd: Maria Bergstén, Stöckebygdens Utveckling och 

suppleant Joar Sandström, Holmöns utvecklingsforum 

Företagarna Umeå: Anna Åberg, suppleant Torbjörn Wennebro 

LRF Umeå: Roger Sandström, suppleant Inger Edlund 

Enskilt företag på Umeå landsbygd: Jorik Otterbjörk, Holmöns Lanthandel och suppleant 

Kristina Johansson, Häljegård 

Umeå universitet: Charlotta Hedberg 

SLU: Gun Lidestav 

Umeå kommun: Mikael Berglund, Mattias Larsson, Bore Sköld, Elmer Eriksson  

Jennie Bergvall Kalén, handläggare LBR, Elin Lindqvist, sekreterare LBR.  

Ärende: Omfattning: Ansvarig: 

Agenda 3/12 08:30 • Välkommen och kort presentation av alla 

deltagare 

• Reviderat förslag på reglementet 

• Råd och sammansättning 

• Beredningsgrupp 

• Rådets arbetsformer 

• Info från genomförda landsbygdsträffar omkring 

lokal utveckling (Enar J) 

• Kommunens statistik på landsbygden (Jennie) 

• Info om forskningsläget (Charlotta H) 

 



 

2 (9) 

• Kommande möten 2020: vi bestämmer tid för 

nästa möte och beredningsgruppen tar fram 

förslag för resterande träffar 

• Studieresor 2020 

• Övrigt 

Välkommen Alla hälsas välkomna Mikael B 

Justerare väljs till 
detta möte 

Alf Söderlund Alla 

Kort 
presentationsrunda 
för de nytillkomna  

Göran Sundqvist - Bygderådet 

Torbjörn Wennebro - suppleant för Företagarna 

Alf söderlund - Bygderådet 

Bore Sköld - kommunrepresentant 

Elmer Eriksson-kommunrepresentant 

Gun Lidestav - SLU, utbildad jägmästare och jobbat 
med landsbygd sedan 80-talet, leder en forskargrupp 
för landskapsstudier-miljöövervakning bland annat.  

Charlotta- Umeå Universitet 

Mikael Berglund - ordf. LBR och kommunrepresentant 

Jennie Bergvall Kalén - inne på sin 3 vecka i vikariatet 
som landsbygdsstrateg på Övergripande planering, 
handläggare i LBR 

Elin Lindqvist - sekreterare i LBR 

Niklas Bromark - Västerbottens idrottsförbund  

Maria Bergstén - Stöckebygdens Utveckling 

Roger Sandström - LRF 

Birgitta Jonsson - Bygderådet 

Inger Edlund - LRF kommungrupp  

Jorik Otterbjörk - Holmöns lanthandel 

Mattias Larsson - kommunrepresentant 

Alla 

Reviderat förslag på 
reglementet- 
Landsbygdsutveckling
srådets reviderade 
reglemente 
diskuteras.  

 

 

När kommunstyrelsens planeringsutskott godkände 
LBR:s reglemente i juni 2019 fick det kommande rådet 
reglementsförslaget på remiss. 

Det betyder att deltagarna i rådet har möjlighet att 
komma med synpunkter på reglementet innan det går 
upp till antagande i kommunfullmäktige. Nu har 
reglementet reviderats enligt rådets önskemål från 
föregående möte. 

 

En liten detaljjustering önskas, ändra till:  

-Attraktiva miljöer för boende och företagare 

 

Mikael B 
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Detta är en viktig del i kommunens utveckling inom 
hållbarhetsfrågor. 

Landsbygdssäkring är en del i arbetet med att belysa 
behoven på landsbygden från olika vinklar. Finns olika 
sätt att jobba på och vissa kommuner använder sig av 
checklistor för detta, men ingen sådan framtagen i 
Umeå kommun. I LBR kan vi bjuda in representanter 
från olika sektorer, samt att nämnderna får redovisa 
hur de jobbar med de olika frågorna. Finns råd och 
utskott i kommunen med olika perspektiv, som 
exempelvis genus och funktionshinder. Men viktigt att 
komma ihåg landsbygdens specifika villkor, vissa saker 
kan indirekt drabba landsbygden om detta glöms bort. 

Det är särskilt viktigt att komma ihåg att vi har olika 
behov på olika landsbygder inom kommunen, exempel 
Botsmark-Stöcksjö.  

 

Vi önskar belysa vikten av utbildning för att alla ska ha 
kunskapen om vad som är viktigt att fokusera på. Bra 
grund att vi har en välmående landsbygd med 
mångfald och vi måste vara proaktiva i hur vi utformar 
vår agenda.  

 
Nästa höst kan vi planera in en landsbygdsdag och 
sprida kunskapen. 

 

KS-Planeringsutskott ska se till att vid stora remisser 
informera detta råd. 

 

Beslut: Rådet beslutar att vi ställer oss bakom 
reglementet och skickar det vidare till 
Kommunfullmäktige för beslut. 

Kort genomgång av 

förfarandet till 

kommunfullmäktige 

Reglementet går först via KS-PLU (kommunstyrelsens 
planeringsutskott), om de godkänner reglementet går 
det vidare till Kommunstyrelsen för att sedan 
godkännas av Kommunfullmäktige i januari. 

Mikael 

Råd och 

sammansättning 
Diskussion kring rådets sammansättning och 
betydelsen av representation 

- Vi har tillsatt platsen för enskilda företagare, 
Kristina Johansson Häljegård och Jorik 
Otterbjörk från Holmöns Lanthandel. 

- Viktigt att vi tar det som diskuteras i detta råd 
till våra respektive organisationer och kanaler. 

- Vid frånvaro är det viktigt att skicka en 
ersättare. Ersättare har närvarorätt fastän 

Alla 
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ordinarie är med, men vid omröstning är det 
endast en representant från varje sektor som 
har rösträtt. 

- Viktigt att man har med minst en från varje 
sektor vid varje möte. 

- Frågor från organisationerna är en levande 
punkt. 

- Sammansättning av LBR ska återspegla kön och 
ålder, bra att tänka på vem som är ordinarie 
/suppleant. Där man lyckats få en levande 
landsbygd finns det ungt folk, viktig 
framgångsfaktor att utforma detta så att det 
blir lättare för dem att vara med. Viktigt att 
vara lyhörd, tillhörighet väldigt viktigt, att man 
kan påverka. 

Beredningsgrupp En beredningsgrupp ska tillsättas bestående av 

Ordförande samt en representant från var och en av 

de tre delsektorerna. Inför varje sammanträde ska 

beredningsgruppen initiera, planera och prioritera 

ärenden som diskuteras på kommande 

sammanträden. Beredningsgruppen tar också fram 

förslag på datum för kommande möten. Gruppen 

sammanträder ca tre veckor innan rådets 

sammanträdesdatum. 

• Till nästa möte tar vi beslut om vilka som ska 

ingå i beredningsgruppen. 

• De olika sektorerna pratar ihop sig och 
nominerar en ordinarie och en ersättare från 
respektive sektor. Förslagen meddelas senast 
den 15 januari till ordförande (Mikael) och 
handläggaren (Jennie).  
Mikael kallar därefter de nominerade till möte.  

• Från och med nästa möte tar 
beredningsgruppen fram dagordning samt 
datum för kommande möten. 

• Enskilda platserna ska tillsättas enligt ett 
roterande schema enligt reglementet, ex att 
ordinarie och ersättare byter plats efter ett år. 

• Funktionshinderråd och pensionärsrådet - bra 
med beredningsgruppen som kan spela in till 
dem.  

 

Att ta med till beredningsgruppen: 

Alla 
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• RIF positions-Ungdomars hälsa på lika villkor 
för ungdomar på glesbygd. Föreläsning av detta 
projekt? Ska publiceras i mars.  

• Efter årsskiftet möjligt att söka pengar av Umeå 
kommun (15 000 kr) för uppstart av 
ungdomssektioner i föreningar. Ex. New sports-
oetablerade aktiviteter  

• Hur kan vi få med föreningslivet? 

Rådets arbetsformer Gemensam diskussion kring former för framtida 
arbete. 

Möten 4 gång/år.  

Plats: Stadshuset en gång/år och de andra på olika 
platser inom kommunen. 

Tid: Förmiddagar 09–12, vi ser till att ha bra 
framförhållning för dessa möten då det är viktigt att få 
med alla. 

Studiebesök: Vid studiebesök har vi först möte sedan 
studiebesök samma dag. 

 

Vilka andra aktiviteter? 

- Boka in inspel från olika nämnder och 
tjänstemannagrupper, viktigt att regelverket 
som beslutas når ut till handläggare så de får 
kännedom om dessa. 

- Viktig att rådet får information om vilka behov 
som finns i kommunen (som gammal-hur kan 
man klara sig i kommunen, var tar man vägen 
då man inte kan bo hemma. Skola, vägar, 
kommunikation mm.)  

- Lyft blick, fylla på oss själva med kunskap. Finns 
många goda exempel och vi ser till att ta med 
dessa i vår planering av möten. Kommunens 
landsbygd är olika vilket gör det komplext. Lyfta 
perspektivet och se allas behov. Vad behöver 
ungdomar?  

- Näringslivet, företagandet i landsbygden, vi 
måste bli bättre på att ta tillvara det vi har. 

- Viktigt med LBRs unika kunskaper och att vi 
håller en övergripande bild på alla perspektiv vi 
har så vi kan representera hela kommunen. Vad 
är det som inte får någon insats? Vilka särskilda 
behov finns? 

- Var finns skogsbruket i planeringen inom 
kommunen? Hur ska det bedrivas och 
utvecklas.  

Alla 
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- Olika teman på möten. Vid varje möte borde en 
sektor ansvara över en punkt på mötet. 
Politiken, kommunen, ideella sektorn, 
näringslivet/företagande och 
forskning/utbildning.  

- Hur leva hållbart på landsbygd? 
Hållbarhetsdimensionen. Livsmedelsstrategier 

- Viktigt att det inte blir missförstånd, 
vidarebefordra en fråga/klagomål och få svar 
till nästa möte - inspel och respons snabbt.  

- Alla ska känna att de kan skicka frågor och få 
svar även utanför sammanträdestiderna. Vid 
akuta frågor hanteras dem snabbt. Vem ska 
man prata med och var bestäms mm. 

- Forskning och universitet/utbildning - ska 
Forslunda vara med? Roger och Inger tar 
kontakten med dem om de ska vara med. 

Info från genomförda 

landsbygdsträffar 

omkring lokal 

utveckling  

Power Point finns med i handlingar, obs ej för 

spridning!  

Umeå kommun och Bygderådet i Umeå fick en idé om 

att åka runt i kommunen för att se vad man önskar 

göra i byarna, startade för 2 år sedan. 

Delade in kommunen i 12 olika områden som 

träffades, på vissa ställen 2 gånger. Vid inbjudningar 

har ingen blivit utesluten men kan ha missat att förstå 

sitt viktiga deltagande. 

Grupparbeten som resulterat till olika förslag vad man 

kan åstadkomma utifrån stödet som finns. Detta gav 

en möjlighet att prata ihop sig om vad man önskar 

göra. Många idéer som kommit upp. Deltagandet var 

332 personer och 88 byar vad inbjudna. Idéer - 176 st. 

olika förslag.  

Genom träffarna har man informerat om byaplaner 

och vikten av dessa för lokal utveckling, ett sätt för 

byarna att själva tycka till om hur utvecklingen ska se 

ut på sin plats. Ett sätt att lära känna varandra och få 

förståelse för varandra. Viktigt att det är byn som själv 

tar fram detta. Ex siktröjning - 

motionsspårsuppfräschning, snöröjning. Mobiltäckning 

en stor fråga inom alla byar. Detta skapade en 

helhetsbild vad som behöves inom området.  

Enar/Göran 
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Byaplaner är viktiga vid beslut utifrån hur det ska 

byggas så är det bra med helheten och både det som 

kan utvecklas och vad som ska bevaras. 

Viktigt att ha en plan på hur det ska göras framöver, 

bra att vi kan hantera enhetsfrågorna. Ex. kunna bygga 

hus i egen regi. Viktig att få med föreningarna i dessa 

byaplaner. 

En årsrapport kommer att skrivas där det bifogas en 

lista på de ansökningar som inkommit samt vilka som 

fått beviljat eller ej. Några har blivit omdirigerade till 

andra stöd, andra som fått nej har ej varit föreningar. 

Viktigt att detta följs upp. 

Kommunens statistik 

om landsbygden 

Genomgång av rapport som togs fram 2015. 

”Umeå landsbygd - en välmående del av kommunen” 

finns på hemsidan att läsa i sin helhet på 

www.umea.se/landsbygd och under fliken ”Umeå 

kommuns arbete med landsbygdsutveckling”. 

Att tänka på är att detta är från 2015, förändringar har 

förmodligen skett sedan dess. 

- 16% av befolkningen 19 000 st. bodde på 

landsbygd 2015, procentuellt sett ökade 

landsbygden framför tätorterna 

- Födelseöverskott är högre på landsbygden 

- Äldre befolkning på landsbygden 

- Färre utrikesfödda på landsbygden men de som 

finns där bidrar stort 

- Lägre utbildningsnivå, större inkomst på 

landsbygd 

- Sysselsättningsgraden större på landsbygden 

- Många bor på landsbygden men pendlar in till 

tätorterna för arbetet 

Jennie kollar med statistikerna om möjligheten att ta 

fram uppdaterade siffror under nästa år.  

Detta är en bra rapport som hjälper till att ta död på 

ett antal myter gällande exempelvis inkomster, 

sysselsättningsgrad, barn och ungdomar, 

levnadsstandard och kan förändra hela landets syn på 

Norrland. 

Tips: Gör en lokalekonomisk analys för er by. Det 

ekonomiska utbytet - hur mycket av pengarna finns 

Jennie 

http://www.umea.se/landsbygd
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där man bor och hur mycket läcker ut, vilka 

möjligheter finns inom byn. Kostar ca 10000kr samt en 

del ideellt jobb. Något man ska låta en student-

medarbetare kolla på? 

Info om 

forskningsläget 
Kort genomgång av egen forskning: 

Kommer från migrationsforskningen 

Internationella migrationsprocesser 

Thailändska bärplockare 

Livsstilsmigration vem som helst som skiftar. 
Människor som flyttar fokus i livet från arbetet 

Landsbygden som plats för matförsörjning, 
närproducerad mat och bärplockning. 

 

Hur kan man tänka kring landsbygd? 

Hur kan vi tänka kring landsbygd, olika sorters 
landsbygd- finns inte bara stad och land. 

Regionalt centra tätortsnära landsbygd två sorter inom 
Umeå 

Translokal landsbygd: 

Dynamisk och sammanlänkad med andra platser 

Delaktiga i globaliseringsprocessen på sin egna villkor 

 

Umeå är en stad man flyttat till från andra städer även 
fastän man inte har någon personlig anknytning, även 
många som önskar flytt hem till Umeå kommun från 
andra orter i Sverige. Befolkningsutveckling 
betydelsefull, mångfalden är viktigt, att vi kan erbjuda 
bredd. Migrationen skapar länk mellan orter. 

 

Vilken sorts landsbygd vill vi ha? 

Vision 200 000 invånare 2050 

Befolkningstillväxt på landsbygden tillväxt i byastråk 

Vilken sorts landsbygd vill framtida landsbygdsbor ha? 

Besöksnäring, en plats som är värd att besöka är bra 
att leva och verka i. 

 

Viktigt att betona att utlokaliseringen av flyktingar har 
en hög grad av stabilitet. Folk bor gärna kvar i större 
utsträckning än vad man tror, ex Norsjö är väldigt bra 
med att integrera flyktingar, men forskningen på detta 
är inte färdig ännu (Vogiazides 2019) 

 

Charlotta  
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Stöckebygden jobbar med att skapa och utveckla 
bygden, inte hållbart att åka till Umeå tätort för att 
göra allt.  

 

Vi fyller på med forskning gällande detta även på 
möten framöver 

Kommande möten 
2020 

Rådet tar fram ett gemensamt förslag på datum för 
nästkommande möte, dvs. första mötet år 2020. 
Därefter tar kommande beredningsgrupp fram förslag 
på datum för resterande möten.  
 

Tid: 9-12 

Datum: 26/2 

Plats: återkommer 

Kom ihåg samåkning! 

Mikael B/alla 

Studieresor 2020 Tankar kring ev. studieresor under 2020 

- Åka till Holmön  
- Besök på olika landsbygder 

Alla 

Arvoden Ledamöter och ersättare från sektorerna ersätts enligt 
kommunens regler, vid frågor är vi välkomna att bjuda 
in arvodesansvariga på kommunen, Mona Ståhl. 

Alla 

Övriga frågor Viktigt med anmälan av deltagande för att det ska bli 
rätt vid lokalbokning, fikabeställningar och 
studiebesök, vi bestämmer att om man inte kontaktar 
Elin för avbokning så deltar man (gäller både ordinarie 
och supplenater)  

Glöm inte meddela vid önskemål om specialkost. 

Alla 

Avslutning Mötet avslutas 12:00 Mikael B 

Kallat av: 

Mikael Berglund, genom Elin Lindqvist, sekreterare landsbygdsutvecklingsrådet 

Webbsida: www.umea.se/lbr  

http://www.umea.se/lbr

