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Landsbygdsutvecklingsrådet 

Umeå kommun (LBR) 

Protokoll, möte nr 3 

Onsdag 2020-02-26 

Klockan 09:00-12:00  

Universitetsområdet: Samhällsvetarhuset 

Närvarande: 

Bygderådet Umeå: Alf Söderlund, Göran Sundqvist, Birgitta Jonsson, Gun-Britt Sandström 

Västerbottens idrottsförbund: Niclas Bromark, Mikael Eriksson 

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

Sandström Holmöns Utvecklingsforum 

Företagarna Umeå: Anna Åberg, Torbjörn Wennebro 

LRF Umeå: Roger Sandström, Inger Edlund 

Enskilt företag på Umeå landsbygd: Jorik Otterbjörk Holmöns Lanthandel, 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  • Välkommen  

• Val av justerare 

• Umeå kommuns miljömål - Katharina Radloff, 

Miljöstrateg 

• Vägbelysning på Umeå landsbygd - Per 

Hilmersson, gatu- och driftchef 

• Fastställande av beredningsgrupp  

• Reglemente LBR – beslut i KF 

• Kort information om ”Byggande i byarna”   

• Info om Umeåregional LBU-grupp - Jennie 

• Summering av projektstöd på Umeå landsbygd - 

Jennie 

• Långsiktig agenda för LBR - inspel i februari och 

låsning i maj 
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• Utgått-Inspel från forskaren Maxim Vlasov 

• Studieresor 2020 

• Arvode  

• Nästa möte 6/5 Holmön 

• Övrigt 

Välkommen En kort presentation av alla deltagare  

Val av justerare Mattias Larsson blir vald till justerare  

Umeå kommuns 

miljömål  

 

Förslaget och synpunkterna ligger till grund för nya 

lokala miljömål, som efter en del ändringar beslutades 

av kommunfullmäktige 24 februari 2020. 

Ekologisk hållbar utveckling ska: främja människors 

hälsa, värna biologisk mångfald och andra 

naturvärden, ta tillvara de kulturhistoriska värdena, 

bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 

och trygga en god hushållning med naturresurserna. 

Klimatpåverkan är hög för Umeåbor, ca 11,5 ton i 

jämförelse med nationella genomsnittet på 10 ton.  

Vi ställer olika krav på stad och land gällande kollektivt 

åkande - i staden förväntas en större förändring med 

mål om att vara klimatneutrala 2030. För hela 

kommunen är målet satt till 2040.  

Inga beslut har ännu tagits om åtgärder och vilka 

indikatorer vi behöver för att kunna följa upp.  

Exempel på mål nedan:  

- Ökat hållbart resande till 2030 

- 2025 ska betesmark mm inte ha minskat från 

2019. Tillägg i Kommunfullmäktige: 

Byggnadsnämnden ska se över definitionen av 

jordbruksmark och kompensation vid 

byggande.  

- Att år 2025 erbjuda minst 50 % 

lokalproducerade och ekologiska livsmedel i 

offentliga verksamheter 

- Fortsätta värna om våtmarker 

- Jobbar för hyggesfria områden 

- Skolskog och odlingsmöjligheter - viktigt att 

barn lär sig var maten kommer ifrån 

- Sjöar med sämre status ska få god status 

- Se över hur det byggs hållbart 

Katharina 

Radloff 
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- Kulturmiljö (nytt mål) ska skötas och brister ska 

fixas 

- Se över skogsbrukets och dess betydelse  

Tankar från rådet: 

- Vi behöver vägledning i vårt arbete med 

byaplaner gällande byggande, då vi upplever 

att målet om att jordbruksmarker ej ska minska 

samt strandskyddet kan försvåra nybyggnation 

på landsbygden. I översiktsplanedel för 

landsbygden konstateras att detta bör kunna 

prövas i områden med svag tillväxt.  

- Önskar servitut för att bygga på plats vid aktivt 

jordbruk 

- Småbrukare kan ha svårt med ekonomiska 

tillväxten. Bra om målen stimulerar efterfrågan. 

- Ändra ordet lokalproducerat till närproducerat 

- Pedagogiskt beskriva skogens betydelse för att 

se möjligheterna.  

När målen är justerade får rådet dem. 

Vägbelysning på 

Umeå landsbygd - 

Per Hilmersson, gatu- 

och driftchef 

 

Trafikverket har ändrat sin syn på trafiksäker 

belysning, en genomgång i hela Sverige görs. De tar 

över stolpar som behövs för trafiksäkerhet, om det är 

rätt typ av stolpar och i bra skick. Kommer förmodligen 

vara möjligt för kommunen att ansvara för stolpar på 

övriga vägar om behov finns.  

En pilotstudie görs och det tas beslut i frågan under 

detta år, Umeå kommun inväntar beslutet. 

Trafikverket har hårt ställda krav och följs dem 

kommer många stolpar att försvinna. 

Kommunen äger ca 3000 stolpar längs Trafikverkets 

vägar. Kommunen äger också 4200 stolpar längs 

vägsamfälligheter.  

Trehörningens belysningsanläggning är gammal ägs av 

kommunen, medan Trafikverket är väghållare. 

Björkallén längs vägen är planterad av Trafikverket och 

träden har nu vuxit sig så höga att de nöter på 

kablarna och skapar kortslutning i stolparna. 

Trafikverket har beskurit topparna = kortsiktig lösning. 

Umeå kommun och Trafikverket samtalar om vem som 

bär ekonomiskt ansvar för detta. Umeå kommun 

inväntar också Trafikverkets kommande 

Per 

Hilmersson 
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inriktningsbeslut. Kostnad av att byta ut stolparna är 

beräknad till ca 2 miljoner kronor, vilket är en stor del 

av driftbudgeten. 

Rådet skickar med:  

- Viktigt med landsbygdens attraktionskraft, 

försvinner belysning så minskar den. Borde ej 

tas från driftbudget utan se belysningen på 

landsbygden som en investering. 

- Belysning är kopplat till hållbart resande 

- En del kostnad för utbyggnad av belysning 

borde tas i kostnad för nybyggen  

- Gator och Parker måste informera i byarna 

Mikael tar med frågan att hitta en rimlig modell att 

reglera hur medlen har tagits och ska tas. Hitta en 

struktur framåt för att behålla servicen. Diskussion 

mellan Umeå kommun, Vattenfall, Umeå Energi m fl. 

Fastställande av 

beredningsgrupp 

I arbetet med att bestämma beredningsgruppens 

deltagare uppkom önskemål om att LRF ska finns med. 

Efter omröstning har rådet enhälligt beslutat att LRF 

får en representant i beredningsgruppen. 

Beredningsgruppens sammansättning är: 

Företagarna - Jorik Otterbjörk ordinarie, Anna Åberg 

nomineras som ersättare  

Ideell och idéburen sektor - Alf Söderlund ordinarie, 

Maria Bergstén ersättare 

Universitet: Charlotta Hedberg ordinarie, Gun Lidestav 

ersättare  

LRF: Roger Sandström ordinarie, Inger Edlund 

nomineras som ersättare 

Ordinarie är ansvarig att meddela ersättaren då denne 

inte kan närvara. Ersättarna är endast med då 

ordinarie inte kan närvara. 

Beslut: Rådet har fastställt beredningsgruppen. 

 

Reglemente LBR – 

beslut i KF 

Efter beslut av Kommunfullmäktige den 24 februari 

2020 är nu Landsbygdsutvecklingsrådet officiellt. 

 

Kort information om 

”Byggande i byarna” 

Ska revideras, innan revideringen ska tas för beslut 

kommer den till rådet så att vi kan komma med inspel. 

Mikael 
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Info om 

Umeåregional LBU-

grupp - Jennie 

En arbetsgrupp i Umeåregionen har till uppgift att ta 

fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi. 

Esam har fått uppdraget att skriva fram strategin. Den 

kommer ej att ersätta kommunernas egna strategier 

utan ska peka ut inom vilka områden vi kan samarbeta 

tillsammans, kan ligga till grund för kommande 

projektansökningar mm. 

Fråga från rådet: Har LBR har möjlighet till synpunkter 

innan den fastställts? 

Återkommer om detta då den är klar. I framtiden kan 

vi även träffa kranskommunerna. 

Jennie 

Summering av 

projektstöd på Umeå 

landsbygd  

 

Föreningsbyrån jobbar med en geografisk 

sammanställning av föreningsstöd i Umeå kommun. En 

karta tas fram för 2019, 2020 och framåt. Kartan 

kommer att presenteras på fritidsnämnden i april - vi 

får ta del av den efter det. 

Stöd till lokalt ledd utveckling: 

• Större möjlighet att jobba med 

utvecklingsfrågor, initiativ och aktiviteter  

• Bidra till Umeå kommuns mål och teman för 

landsbygdsutveckling 

• Nu kan fler än ideella föreningar söka, ex. 

ekonomiska föreningar och stiftelser. 

• Stödet har gått till olika saker men stort fokus 

på friluftsliv och mötesplatser. 

• Finns vita fläckar där det inte inkommit 

ansökningar - viktigt att tänka på i år, hur kan vi 

göra för att stimulera dem att söka stöd? 

• Man kan söka 3000kr för att upprätta byaplan. 

Fokus på 2020: hur stärka stödet ytterligare för 

att ta fram byaplaner? Byaplanerna vägs in i 

kommunens översiktsplanering, detta är ett 

viktigt verktyg! 

• Ungdomar är viktiga att få med. Vilka 

möjligheter finns det för unga på landsbygden 

att vara delaktiga i utvecklingen i sin bygd? 

Ansök via: Föreningsbyrån, står också på 

umea.se/landsbygdsstod. På denna sida finns även 

årsrapporten för 2019 att läsa. 

Jennie 
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Långsiktig agenda för 

LBR - inspel i februari 

och låsning i maj 

KOMMUNIKATIONER: Tele, data, infrastruktur, 

belysningsfrågan. Möjligheter för hållbart resande på 

landsbygd. 

JORDBRUK/LANTBRUK: Livsmedelsproduktion, utöka 

antalet närodlande bönder, användning av åkermark, 

utbygge av lantbruk - dialog med de som planerar så vi 

vet hur det är tänkt. 

Ge möjligheter till de som önskar jobba med lantbruk. 

Hur mycket djur behövs för att vi ska kunna klara oss 

vad gäller köttproduktion - utgå från det i våra 

framtida beräkningar.  

LANDSBYGDSUTVECKLING: Landsbygden som ett 

centrum för hållbar utveckling och samverkan, visa på 

lyckade projekt. Lyfta attraktiviteten, livskvalité och 

fördelarna på landsbygden.  

Hantering av akuta landsbygdsfrågor.  

Hur får vi med ungdomarna? Hur underlättar vi för 

dem? 

Tillväxt i hela kommunen, byarna som syns och även 

lyfta fram byar som syns mindre. Viktigt med 

förskola/skola i närheten. 

Konstruktiva frågor som möjliggör långsiktigt arbete, 

finns förebilder i hela landet. 

Följa landsbygdens utveckling, bygglov mm - löpande 

uppföljning av läget. Indikationer och statistik. 

Summering av relevant landsbygdsutveckling 

bebyggelse mm varje år, statistiksammanställning den 

positiva vinkeln. 

TURISM: Besöksmål, attraktivitet, projekt som är 

återkommande, loppmarknad, festivaler, föreningar, 

näringslivsverksamhet. Aktiviteter som attraherar 

turism. 

Visit Umeå - Ska vi bjuda in oss till dem? 

MILJÖ: Miljöplanen borde belysas om det finns 

särskilda åtgärder för landsbygden, hållbarhet hur 

påverkar det positivt och negativt. 

FORSKNING: Följa forskningen. Visionär fråga för 

landsbygden – ex. relationen mellan stad och land. 
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Studieresor - Holmön i maj 

- Roger välkomnar oss till honom i höst, samt andra 

lantbruk i närområdet. Vi ser över möjligheten till 

en bussresa. Finns bra regenerativt jordbruk att 

titta på i närområdet? 

Vi skjuter fram arrangemanget vi tänkt oss i höst. Vi är 

ej mogna ännu. 

 

Arvoden från och 

med 2020-02-24 

Arvodesinformation lämnas till Elin som med hjälp av 

Lönesupport gör utbetalning. Vid frågor kan vi bjuda in 

representant för genomgång. 

Elin 

Nästa möte 6/5  Tid på Holmön: ca 8:45-13. Färjan avgår 08:00 från 

färjeläge Norrfjärdern, åter från Holmön 13:45. 

Samordna samåkning! 

 

Övrigt Inga övriga frågor  

Kallat av: 

Mikael Berglund, genom Elin Lindqvist, sekreterare landsbygdsutvecklingsrådet 

Webbsida: www.umea.se/lbr  

http://www.umea.se/lbr

