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Landsbygdsutvecklingsrådet 

Umeå kommun (LBR) 

Minnesanteckningar 

Onsdag 2022-05-04 

Klockan 09:00-12:00  

Mickelbogård 

 

Kallade: 

Bygderådet Umeå: Alf Söderlund, Birgitta Jonsson, Jannice Persson, Eva Lindman 

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: Kristina Johansson  

Umeå universitet: Charlotta Hedberg 

SLU: Gun Lidestav (10–12) 

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

Jennie Bergvall Kalén handläggare LBR, Elin Lindqvist sekreterare LBR 

Inbjuden gäst: 

Fredrik Strandgren enhetschef För och grundskola 
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Förutsättningar Ex. infrastruktur, kommunikationer, byggande och service 

Hållbar utveckling Ex. attraktivitet, kultur, föreningsliv, jämställdhet, mångfald, ungdom 

Lokalt näringsliv Ex. företagande, besöksnäring, skogs- och lantbruk 

Ärende Omfattning 

Agenda: • Studiebesök Mickelbogård 

• Välkommen val av justerare 

• Presentation av ny ledamot Eva Lindman  

• Ersättare enskild företagare  

• Kort info om arbetet i respektive arbetsgrupp, plan 
framåt:  

o Bostadsbyggande, Torbjörn, Alf, Joar, Mikael B 

o Föreningsliv-Maria, Mikael E, Jennie 

o Lokal livsmedelsproduktion-Kristina, Charlotta, 

Jennie, Inger 

• Forskning och landsbygdsskolor - Fredrik Strandgren 
enhetschef För-och grundskola 

• 11:20-11:40 Stående punkter från 

Landsbygdsutvecklaren 

- Landsbygdsrapporten  

- Projektansökningar, info via mejl 

- Leader  
- Revidering landsbygdsprogram 

• Rally VM: Uppföljning kommer via mejlutskick, tas upp 
igen till hösten inför 2023. 

• Umeå 400 – info via mejlutskick   
• Uppstart planeringsgrupp för Landsbygdsdag till hösten, 

enligt verksamhetsplanen 

• Forskarskola  

• Övrigt 
 

Välkommen, val av 

Justerare 

Jannice väljs till justerare för dagens möte. 

Presentation av ny 

ledamot i LBR 

Eva Lindman är med i Bygderådet och ersätter Gunbritt i LBR. Eva 

är föreningsmänniska och aktiv i tre olika föreningar. Vi hälsar Eva 

välkommen!  
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Ersättare enskild 

företagare  

 

Företagarna Umeå har fått i uppgift att nominera en företagare.  
Några förslag på g, Jennie skickar ut via mejl då det är klart. 

Kort info om arbetet 
i respektive 
arbetsgrupp, plan 
framåt:  

 

Bostadsbyggande - Torbjörn, Alf, Joar, Mikael B 

• Jobbar med två spår, det ena är 

bostadsförsörjningsprogrammet där ett möte är inbokat 

med Daniel Levisson, projektledare för programmet. 

Planen är att ses nu innan programmet går ut på 

revidering, och sedan ha en uppföljande träff efter 

remissperioden för att höra vilka synpunkter som 

kommit in och hur dessa kan mötas osv. En viktig fråga 

är lägenheter och seniorbostäder i byarna med närhet 

till service.  

 

Spår två är dokumentet Byggande i byarna som ska 

revideras. En workshop planeras med arbetsgruppen 

men inget datum är satt ännu.  

 

Inspel: tänk på att hela regionen ska leva och att ge 

möjlighet att odla för möjligheter till självförsörjning, 

småskalig produktion i närhet av boenden etc. Även 

byggande på åkermark, hur det påverkar möjligheterna 

till livsmedelsproduktion.  

 

Inspel: Bostadsbyggande på landsbygder gått bra, stor 

rusch i byar och priserna har gått upp. Finns nya 

områden i Hörnefors och i Bullmark som ska 

iordningställas. 

Föreningsliv - Maria, Mikael E, Jennie 

• Gruppen har träffats några gånger och diskuterat behov 

för uppstart/omstart i föreningslivet efter pandemin. 

Även diskuterat vilken ambitionsnivå som ska läggas, 

vad som är görbart och inte inom ramen för LBR. 

Kommunens landsbygdsstöd är på sitt sista år och 

därför vill gruppen hjälpa till så att pengarna når ut till 

de områden som ännu inte sökt stöd. Kartläggning ska 

göras över vilka föreningar som finns i dessa områden. 

Sedan planeras punktinsatser med skrivarverkstäder där 

vi hjälper till med att skriva ansökan för dom som har 

idéer. Ett sätt att sänka tröskeln ytterligare. 
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Inspel: det kan finnas ett motstånd att ansökningarna 

måste göras digitalt. Viktigt att lotsa och hjälpa i den 

digitala djungeln.  

 

Inspel: många orkar inte kontakta kommunen för att det 

är jobbigt att få tag på någon och komma rätt med sina 

ärenden. Här skulle exempelvis tillfälliga träffpunkter i 

byarna kunna vara något, där tjänstepersoner från 

kommunen kan hjälpa till med diverse ärenden, lotsa 

rätt, ta med sig ärenden hem osv. Att få hjälp med det 

man behöver av kommunen, ses ansikte mot ansikte. 

Lokal livsmedelsproduktion - Kristina, Charlotta, Jennie, Inger 

• Gruppen har träffats några gånger och diskuterat hur 

LBR kan ta sig an fokusområdet. Bland annat ett möte 

med personer på kommunen från olika verksamheter 

och som jobbar med frågan på olika sätt. Miljö- och 

hälsoskydd, Näringsliv, Övergripande planering. 

Diskuterade bland annat åtgärdsprogrammet för Umeå 

kommuns lokala miljömål, där två mål har särskild 

bäring på jordbruket: andelen lokalproducerade och 

ekologiska produkter ska öka från 25–50 % till år 2025. 

Gruppen fick en genomgång av vilka synpunkter som 

inkommit under remissperioden och vad som är på g 

inom området lokal mat i kommunen.   

 

Upplevelse av att det idag inte är tydlig utpekat 

vem/vilka på kommunen som ska hålla ihop frågan kring 

lokalproducerat. Pågår mycket men sker pararellt. Även 

osäkerhet vad som är tänkt på regional nivå – hur den 

regionala livsmedelsstrategin som antogs förra året ska 

genomföras och resurssättas. Umeå kommun legat på 

om att det är viktigt att börja arbeta nu.  

 

Viktigt att öka lantbruken men just nu kan det snarare 

handla om att försöka behålla dem vi redan har, kriget i 

Ukraina har gjort att insatsvaror och foderpriser skjutit i 

höjden.  

 

Arbetsgruppen har sträckt ut en hand till kommunens 

verksamheter om att LBR vill hjälpa till och stötta. Nästa 

steg för gruppen är att ta kontakt med projektet 

MatSam och undersöka om det finns konkreta insatser 

där vi kan stärka varandra. Bland annat pratat om en 
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politisk debatt där lokal mat får ta plats.  

 

Inspel: Tänk på att det är beslutat om gemensam 

varudistribution. Ta med Upphandlingen i arbetet, 

gällande maten till skolor/boende/omsorgen.  

 

Inspel: Kriger i Ukraina har orsakat skyhöga priser, 

viktigt att politiken är med och balanserar upp detta för 

att hjälpa producenterna. Viktigt att pengarna hamnar 

där de behövs. 

 

Inspel: Umeå kommun har inte längre någon 

grisproducent, detta är ett tecken på att de som varit 

inte haft ekonomi i detta. Titta på nöt/får/gris alla 

alternativ till produktion av mat. 

Forskning och 
landsbygdsskolor - 
Fredrik Strandgren 
enhetschef För och 
grundskola  

• Fjärrundervisning: definieras i skollagen som interaktiv 
undervisning som bedrivs med informations- och 
kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i 
rum men inte i tid. I grundskolan, grundsärskola, 
specialskolan och sameskolan ska handledare även vara 
närvarande. 
 
Finns regler för hur och när fjärrundervisning får 
bedrivas. Fjärrundervisning får b.la användas när det 
inte finns någon lärare som har legitimation och 
behörighet i ämnen och skolan trots upprepade 
ansträngningar inte lyckats anställa en sådan. Får inte 
användas för mer än 25 procent av elevens/skolans 
undervisningstimmar. Vid synnerliga starka skäl kan 
Skolinspektionen medge en högre procent användning 
av fjärrundervisning, högst ett läsår åt gången.  
 

• Effekter av undervisning på distans/fjärr åk 7–8 VT 
2021: studieresultaten tyder på att både pojkar och 
flickor har påverkats negativt, framför allt ämnen med 
praktiska inslag. Betygen i engelska och modersmål kan 
ha påverkats positivt. 
 

• Vad skapar framgång? Flera års gott pedagogiskt 
ledarskap av engagerade och välutbildade rektorer, 
lärare och elevhälsopersonal som tillsammans arbetar 
för att förbättra utbildningen och undervisningens 
kvalitet. 
 
Svårt att visa på bra och dåliga skolor i kommunen, det 
är olika i både stad och landsbygd. Personalens 
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kompetens en av de viktigaste framgångsfaktorerna, 
snarare än vilken plats i kommunen skolorna ligger på. 
Bra lärare i grunden med kollegor, bra rektorer och 
aktiv ledning gör att skolan utvecklas. Storleken på 
skolan visar inte alltid hur trygg skolmiljön är, här är 
personalens kompetens och systematiska arbetssätten 
för att förebygga otrygghet viktigt. 
 

• Bygga broar mellan lärare och forskare: RUUF (Rådet för 
Undervisning, Utveckling och Forskning). Består av 
lektorer, enhetschef kvalitet, representanter för 
forskare.  

 
Medskick: 

o Oavsett var i Umeå är det svårt att hitta plats på förskolan 
för de lägre åldersgrupperna. Här kan föräldrakooperativ 
stödja upp. 

o Fått höra att kommunen inte är så positiva till att fortsätta 
med dagbarnvårdare (tidigare kallat dagmammor). 
Kommunen försöker hitta alternativ. Kraven är att man ska 
ha utbildning - läroplan för förskola, viktigt med 
personalförsörjning. 

o Ska LBR ha ett eget möte gällande skolan? 
 

Stående punkter 

från landsbygds-

utvecklaren 

 

- Landsbygdsrapporten delas ut. Rapporten är indelad i 

kommunens målområden för landsbygdsutveckling. Är till för 

att öka kunskapen om hur utvecklingen på landsbygden ser ut, 

även väcka uppmärksamhet och nyfikenhet för landsbygden. Ta 

död på felaktiga myter, attityder och föreställningar. Bra 

kunskapsunderlag för både kommunen och andra lokala 

aktörers utvecklingsarbete, som föreningar.  
 

Pressträff planerat den 1 juni kl. 11-12 där rapporten 

offentliggörs. Mikael B och Mattias tillsammans med 

Bygderådet samtalar/diskuterar utifrån rapportens innehåll. 

Andra ledamöter från LBR varmt välkomna att delta, hör av er 

till Jennie isåfall.  

 

Digital version av rapporten på g, denna kommer publiceras på 

kommunwebben i samband med pressträffen. Planerar vidare 

insatser för att sprida rapporten: bland annat korta 

powerpoint-filmer om varje avsnitt i rapporten, ett slags 

”kunskapspaket” för föreningar som vill använda rapporten i 

sina arbeten.  

 

- Projektansökningar: info kommer via mejl. 
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- Leader: vi har fått besked om att ansökan uppfyller de 
obligatoriska villkoren från Jordbruksverket. Slutligt beslut 
väntas i slutet av maj/början på juni.  
 
Nuvarande styrelsen (URnära-föreningen) är förlängd fram till 
en extrastämma efter sommaren, där slutliga leader-styrelsen 
ska väljas. Mikael är ordförande för valberedningen. Viktigt 
med en bra sammansättning av kompetenser i leaderstyrelsen, 
då styrelsen ska jobba med att genomföra leaderstrategin.  
 
Vid positivt besked ska kansli upprättas och projektledare 
anställas i höst. Budgeten för hela programperioden (2023–
2027) väntas bli runt 50 miljoner.  
 

- Revidering Landsbygdsprogram: kommunens 
landsbygdsprogram ska revideras i år. Blir en lättare revidering 
där målområdena kvarstår men åtgärderna kan komma att 
justeras. Kunskapsrapporten om Umeå landsbygd är ett bra 
underlag för att se hur behoven ser ut. Vilka åtgärder behöver 
vässas/läggas till? 
 
LBR ska vara utgångspunkten i revideringsarbetet. Jennie 
planerar en bokning med LBR i juni med någon form av 
workshop kring åtgärder. Tillsammans diskutera vad som 
saknas, vad som behöver justeras. Sedan får LBR ta hem frågan 
till sina organisationer över sommaren. Jennie kommer ta hjälp 
av en sommarjobbare (rekrytering pågår) för att göra 
dialogarbete i byarna under sommaren. Möjlighet för boende 
och verksamma att kommentera utvecklingen i sina områden. 
Sedan sker ett officiellt remissförfarande till hösten.  
 

Rally VM: Skriftlig information med uppföljning av rallyt kommer via 
mejlutskick. Tas upp igen till hösten inför 2023. 

Umeå 400: Skriftlig information kommer via mejlutskick. En del föreningar på 
landsbygden har beviljats pengar från 400 års-potten. Kommunen 
planerar även en allsångsturné på landsbygden på olika ställen 
under sommaren.  

Uppstart 

planeringsgrupp för 

Landsbygdsdag till 

hösten, enligt 

verksamhetsplanen 

- Vi planerar ett publikt event för att uppmärksamma Umeås 
landsbygd, enligt vår verksamhetsplan. Vad ska vi fylla en sådan 
dag med? Kunskapsseminarier, inspiration, studiebesök? Se det 
som en upptakt till LEADER? Samarrangera med MatSam? 

Punkten tas upp igen till hösten, hör av er till Jennie om ni har 
idéer. 
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Forskarskola  Intensivt arbete med ansökan via Charlotta och Guns institutioner. 
Annan utformning än tänkt, men ansökans fokus ligger väl i linje 
med LBR:s prioriterade fokusområden. Temat är ”grön omställning 
och regional utveckling”. 

Formas finansierar projektet till 100%, ingen medfinansiering krävs 
från kommunerna. Dock arbetstid i form av en handledare från 
kommunen samt deltagande på möten (”travellabs”) med 
projektet. 

Får förmodligen svar till hösten om ansökan beviljas eller inte. LBR 
får mer information till hösten. 
 

Övrigt 
Inga övriga frågor uppkom under mötet 

Nästa möte 
Onsdagen den 14 september 

Kallat av: 

Elin Lindqvist, sekreterare genom Mikael Berglund ordförande och Jennie Bergvall Kalén 

Handläggare. Webbsida: www.umea.se/lbr  

http://www.umea.se/lbr

