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Landsbygdsutvecklingsrådet 

Umeå kommun (LBR) 

Minnesanteckningar, möte nr 4 

Onsdag 2020-05-06 

Klockan 09:00-12:00  

Via länk 

Kallade: 

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, Roger Sandström  

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  • Val av justerare 

• Remiss Avfallsplan för Umeåregionen  

• Kartläggning hur föreningsstöden fördelas i 

kommunen  

• Remiss Fördjupad översiktsplan Sävar  

• Vägbelysning på landsbygd 

• Långsiktig agenda sett ur landsbygdsperspektiv  

• LRF återger en bild gällande Corona  

• Inspel till LBU-strategi (Umeåregionen)  

• Stående punkt   

• Information om hemsändningsbidrag  

• Publicering på hemsidan  
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• Övrigt 

Val av justerare Charlotta väljs till justerare för mötet Mikael 

Remiss Avfallsplan 

för Umeåregionen  

- Fokus på resurshållning istället för avfall 

- 6 kommuner ingår 

- Utgår från lokala förordningar, historiska 

förordningar, internationella strategier och 

förordningar, samt nationella regler, vilket 

innebär att man ska jobba likriktat inom EU och 

FN. 

- Övergripande mål är att minska 

avfallsmängderna, öka återvinning, minska 

miljöbelastning. Se avfallsåtgärderna på 

hemsidan https://umea.se/avfallsplan 

- Ny avfallsplan från 20200101 

- Skillnaden på denna och förra är fokusändring-

cirkulärt samhälle och hushållning-

internationellt, nationellt och regionalt. 

- Det diskuterades vilket som är 

landsbygdsperspektivet på frågan 

- Mikael, Jennie och Elin samlar ihop synpunkter 

från LBR till yttrande. 

Petter 

Forsell 

Kartläggning hur 

föreningsstöden 

fördelas i kommunen 

 

- Kartan som Jennie visar är beviljade bidrag 

2019 - geografisk plats, vilken förening det 

gäller mm går att titta bidrag för bidrag. Alla 

bidrag finns inte med i kartan men ska ge en 

indikation på projektstöden, tanken är att det 

ska bli en komplett lista, den ska utvecklas och 

visa på stöden på en årlig basis. (LBR får den då 

den är offentlig) 

- Kartan visar att den geografiska spridningen är 

beroende på bidragstyp, vissa stöd är vanligare 

i Umeå, andra mer utbredda på landsbygd 

- Föreningsbyrån (en-väg-in till alla 

bidragsansökningar inom kommunen) ligger 

under fritidsförvaltningen, där erbjuds en 

mängd stöd b.la idrott, kulturarrangemang, 

utbyten, landsbygd, klimatarbete mm. Finns 

just nu 27 olika bidrag, årliga och tillfälliga stöd. 

- Bidragsutredning på gång, syftar till att förenkla 

för föreningar att hitta fler sätt att få årliga 

stöd- ex ungdomsföreningar. Ska vara klar 

2021. Läs mer: 

Jennie 

Jonsén, 

Förenings-

byrån  

  

https://umea.se/avfallsplan


 

3 (7) 

https://www.umea.se/umeakommun/kulturochfriti

d/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier.4

.1756456105e8a40e9f8000494.html  

Remiss Fördjupad 

översiktsplan Sävar  

 

Översiktsplanen anger inriktning för den långsiktiga 

planeringen för mark- och vattenanvändning och den 

fysiska miljön. En process där det är möjligt att påverka 

i flera skeden.  

- Norrbotniabanans planering är formellt till 

Dåva. Sävar är nästa stationsläge och 

översiktsplanen ska synkas med den.  

- I synnerhet räknar man med förbättrade 

möjligheter till dagpendling i en större region. 

- Umeå kommun växer ca 2000pers/år, viktigt då 

att skapa planberedskap för var kommunen kan 

växa, Sävar är en del i detta. 

- Utgångspunkt stationsläge med fortsatt 

utveckling för näringslivet samt 6000 nya 

Sävarbor till 2050. Människor som är beroende 

av bilen ska ha möjlighet att använda den, då 

måste vi andra använda oss av annat resande 

ex. buss, järnväg mm. 

- Möjliggöra för industrispår 

- Krutbrånets betydelse 

- Planeringen inom Sävar tätort täcker inte för 

alla 6000 personer utan det gäller hela 

Sävarådalen. Vi ser gärna en utveckling i 

områden utanför tätorten, vilket gör att 

servicen blir starkare som i sin tur kan serva 

offentligt och kommersiell service till 

landsbygden. Man har även identifierat brist på 

lägenheter i Sävar. 

- Föreslaget stationsläge på västra sidan av ån 

vid snickeriet och andra industrier.  

- Planerad tågtrafik med persontrafik Umeå -

Skellefteå ca 2030. Trafikverkets hemsida 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-

flera-lan/Norrbotniabanan/ 

- Ännu finns ingen dialog med Sävar IK kring 
utveckling av rörelserika/idrottsliga miljöer på 
de nya områdena i planen, utan nu säkerställer 
vi att det finns plats och möjlighet. Sedan får 
andra delar ta vid och utveckla exakt planering 
och vad som ska vara var. 

Hanna 

Jonsson 

https://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier.4.1756456105e8a40e9f8000494.html
https://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier.4.1756456105e8a40e9f8000494.html
https://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier.4.1756456105e8a40e9f8000494.html
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/
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- Mikael, Jennie och Elin samlar ihop för yttrande 

från LBR 

Fika bensträckare 7 min  

Vägbelysning på 

landsbygd 

- På dagordning kontinuerligt samt att Umeå 

Energi ska ha ett ansvar över detta. Poppar den 

upp hos någon så hör av er. Börjar det ske till 

nackdel agerar kommunen, men annars 

observerar vi och inväntar Trafikverket. 

Mikael 

Berglund 

Långsiktig agenda 

sett ur landsbygds-

perspektiv för LBR 

 

På förra mötet uppkom frågor och på beredningsmötet 

sorterade vi upp den input vi fick i ett återkommande 

frågehjul. Detta är inte tre separata områden utan en 

struktur vi kan använda oss av i de frågor som ska 

belysas. Förslag på struktur:  

1) Förutsättningar: ex. infrastruktur, 

kommunikationer, byggande, service 

2) Hållbar utveckling: ex. attraktiv landsbygd, kultur, 

social hållbarhet, föreningsliv, jämställdhet, mångfald, 

ungdom 

3) Näringsliv och Skogs/lantbruk: ex. 

turism/besöksnäring, skogs/jordbruk 

Beslut: Landsbygdsutvecklingsrådet antar detta 

förslag. 

Alla 

LRF - återger en bild 

gällande Corona och 

hur det påverkar 

produktionen i 

Sverige, Regionen, 

Umeå  

Stabilt än så länge men finns orosmoln, ökad sjukdom 

på Norrmejerier och i dagsläget har leveranstiderna 

ökat med 2–7 dagar på varor. 

Reservdelar kan ta längre tid, ex. däck tillverkas i 

Indien  

Viktigt att stärka upp varandra och inte dra hem 

smittan till gårdarna. 

Kan bli problem med skogsplantering och 

bärplockningen. Lite moment 22 då många redan 

anställt och hoppas på att de ska komma, men de 

försöker lära upp olika personer b.la sätta plant. Vissa 

kommuner funderar på att använda 

sommarjobbspengar för ungdomar inom lantbruk och 

bärplockning. Ett nytt kommunalt sommarjobb som 

förslag och även idrottslag mm. kan få möjlighet. 

Roger 

/Inger 
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Vad gäller bärplockning följer vi detta. Svårt för våra 

ungdomar att ha samma kapacitet som professionella 

bärplockare. 

Vad gäller Sveriges självförsörjning är det svårt i 

dagsläget att göra något, om några år då det är nya 

upphandlingar finns möjlighet att ändra. I 

livsmedelsstrategin finns en planering där vi kan 

komma upp i självförsörjningen till 70%. Viktigt att visa 

på vad vi kommer att behöva i framtiden, ex mängden 

kött, som kommer att behövas kontinuerligt. Detta gör 

att det finns möjlighet för bönder att planera in en 

ökning och satsa mer på det. Allt som går att odla här 

borde vi odla. 

Viktigt att få fler privatpersoner att välja rätt i 

butikshyllan, då stor andel köps av privatpersoner. 

Viktigt att inse att vi inte kan importera allt och det 

kommer att komma riktlinjer att kommunen inte ska 

försvåra för att odla på jordbruksmark och öka 

livsmedel och andra produkter. Viktigt att vi använder 

rätt mark på rätt sätt.  

En regional livsmedelsstrategi ska ut på remiss under 

våren 2020 och det har varit prat om att Umeå 

kommun ska ta fram en lokal strategi eller 

handlingsplan, men detta är beroende av hur den 

regionala strategin utformas. Jennie återkommer då 

hon vet mer.  

Inspel till LBU-

strategi 

(Umeåregionen)  

Lägesuppdatering  

Arbetet med en Umeåregional landsbygdsstrategi har 

pågått i ett år, se mer information i protokoll från förra 

mötet. Ny tidplan är att den ska vara klar i juni men 

med läget i världen så kan det förskjutas. 

Jennie skickar ut material till LBR då det är möjligt. 

Jennie 

Stående punkt  Frågor som är aktuella för landsbygdsutvecklaren 

Jennie och som är av intresse för rådet. 

- 11 maj sker en ungdomsträff i Tavelsjö 

tillsammans med Föreningsbyrån, Mobil 

mötesplats och ungdomsnätverket 

Kulturstorm. Det är en workshop där ungdomar 

Jennie 
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på landsbygden får hjälp att arrangera 

aktiviteter på hemmaplan.  

 

Viktig för ungdomar att kunna påverka platsen 

där de bor. Läs mer på 

https://umea.se/unglandsbygd 

Utökat 

hemsändningsbidrag 

pga. av Corona, samt 

förtydligande av 

kriterierna 

 

- Hemsändningsbidrag är ett bidrag där 

dagligvarubutiker får ersättning för att leverera 

varor till boende på landsbygden. Syftet är att 

säkra upp god dagligvaruförsörjning på 

landsbygden.  

- Nytt: de som tillhör en riskgrupp för 

coronaviruset och bor på landsbygden beviljas 

hemsändning. Umeå kommun jobbade snabbt 

och redan dagen efter att frågan ställts kunde 

vi meddela detta. 

- Täfteå och Sörmjöle erbjuder hemsändning nu 

också, vilket inte gjorts tidigare. Sävar har 

utkörning i egen regi och så även Hörnefors. 

- Andra organisationer som hjälper till med 

handling är Frivillig centralen, Svenska kyrkan 

och Röda korset, de har tillsammans startat ett 

initiativ som bland annat hjälper till i Holmsund 

och Obbola. 

https://www.umea.se/umeakommun/omsorgo

chhjalp/arkiv/nyhetsarkiv/artiklaromsorgochhja

lp/stodtilldigsomkannerdigisoleradpagrundavco

rona.5.5584af7e171052ac5f23e9.html  

- Kriterierna gällande hemsändningsbidraget 

håller på att förnyas och tydliggöras. Dialog har 

hållits med butiksägarna gällande förbättringar 

och den nya versionen skickar Jennie ut till LBR 

för synpunkter. 

- Läs mer om hemsändningsbidraget på: 

www.umea.se/hemsandning  

Jennie 

Namn och 

organisations-

publicering på 

hemsidan 

- Namn- och organisationspublicering på 

hemsidan www.umea.se/lbr  

- Vill man inte synas på hemsidan så kontakta 

Jennie via mail. 

Jennie 

Övrigt • Ersättning utlägg parkering möte 3, skjuts fram 

till i höst 

 

https://umea.se/unglandsbygd
https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/arkiv/nyhetsarkiv/artiklaromsorgochhjalp/stodtilldigsomkannerdigisoleradpagrundavcorona.5.5584af7e171052ac5f23e9.html
https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/arkiv/nyhetsarkiv/artiklaromsorgochhjalp/stodtilldigsomkannerdigisoleradpagrundavcorona.5.5584af7e171052ac5f23e9.html
https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/arkiv/nyhetsarkiv/artiklaromsorgochhjalp/stodtilldigsomkannerdigisoleradpagrundavcorona.5.5584af7e171052ac5f23e9.html
https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/arkiv/nyhetsarkiv/artiklaromsorgochhjalp/stodtilldigsomkannerdigisoleradpagrundavcorona.5.5584af7e171052ac5f23e9.html
http://www.umea.se/hemsandning
http://www.umea.se/lbr
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Nästa möte 9/9 på Holmön. Beredningsgruppen har möte den 

20/8. Vi återkommer med information efter det. 

 

Kallat av: 

Mikael Berglund ordförande, Jennie Bergvall Kalén handläggare, genom Elin Lindqvist, 

sekreterare landsbygdsutvecklingsrådet 

Webbsida: www.umea.se/lbr  

http://www.umea.se/lbr

