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Landsbygdsutvecklingsrådet 

Umeå kommun (LBR) 

Minnesanteckningar 

Onsdag 2022-09-14 

Klockan 09:00-12:00  

Mötesplats Stöcke 

 

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: Johanna Engström, Torbjörn Wennebro 

LRF Umeå: Per-Gunnar Olofsson, Inger Edlund 

Enskilt företag på Umeå landsbygd: Kristina Johansson Häljegård, Emma Bornerberg 

Umeå universitet: Charlotta Hedberg 

SLU: Gun Lidestav 

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

Jennie Bergvall Kalén handläggare LBR 

 

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: • 09.00–09.30 Rundtur på Mötesplats Stöcke med Maria 

Bergstén 

 



 

2 (7) 

• 09.40-10:00 Fika 

 

• 10:00-10:10 Välkommen, val av justerare 
Jannice Persson väljs till justerare för dagens möte. 

 

• 10:10-10:30 Presentation av nya ledamöter: 
Johanna Engström (Företagarna Umeå), Emma Bornerberg 

(enskilt företag), Per-Gunnar Olofsson (LRF). 

 

Johanna Engström ersätter Anna Åberg som representant för 

Företagarna Umeå. Johanna är VD och Ägare av Vkna AB, ett 

konsultföretag inom jämställdhetsfrågor. 

 

Emma Bornerberg ersätter Holmöns lanthandel som enskild 

företagare. Emma driver företaget m2m2 (Kubik och Kvadrat 

AB). Företaget bedriver konsultverksamhet inom 

byggbranschen. 

 

Per-Gunnar Olofson väljs som ny ledamot för LRF. 
 

• 10:30-10.40 Beredningsgruppens sammansättning:  
Kristina ersätter Jorik i beredningsgruppen. Tidigare har även 

Roger ingått, och rådet fick därför frågan om LRF ska vara med i 

beredningsgruppen fortsättningsvis. Beslut togs om att 

beredningsgruppen inte behöver ha fler företrädare, då Kristina 

även representerar lantbruksperspektivet.  

 

Inspel: I och med ny mandatperiod och valår kan LBR få nya 

kommunala ledamöter, bestäms efter kommunstyrelsen i 

november. Kan vara en idé att få med någon från tekniska 

och/eller skolan, nu har det bara varit representanter från 

kommunstyrelsen. 

 

• 10.45-11.00 Byggande i byarna: Linnéa Jonnerby 
planarkitekt, om uppstart av arbetet med dokumentet 

”Byggande i byarna” 

 
Linnea jobbar med förhandsbesked på Detaljplan. I hennes 

arbetsroll tittar hon på ansökningar och jämför med Umeå 

kommuns riktlinjer. Stora frågor som hanteras i ansökningarna 

rör ex. åkermark, infarter, hästmarker. Vid eventuella negativa 

besked kopplas byggnadsnämnden in. 
 

Infarter styrs av dokumentet ”Byggande i byarna” som togs fram 

2005 och som nu ska revideras. Viktigt att dokumentet ligger i 

linje med vad Umeå kommun vill. Linnea jobbar med att driva 

projektet framåt och en intern workshop har genomförts för att 

se inom vilka områden det dyker upp mest frågor. Oftast 

handlar det om frågor kopplade till icke planlagda områden. 
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Linnea kommer ordna en workshop den 14 oktober med temat 

”Hur vill vi att byggandet på landsbygden utvecklas framöver?”, 

vilket LBR:s arbetsgrupp med fokus på byggande kommer bjudas 

in till. Även stadsarkitekten, Miljö & Hälsa, Bygglov mm. kommer 

bjudas in till dialog i arbetet med revideringen av dokumentet. 

Dokumentet planeras antas i byggnadsnämnden i mars 2023. 

 

Inspel: Är det vita hus med röda tak som kommer vara 

standarden för byggande i Tavelsjö?  

 

Inspel: Vi som bestämmer hur det ska se ut och det är detta vi 

ska prata om. Även viktigt att prata om seniorboenden, och att 

människor ska kunna bo bra även när de inte kan bo kvar i sina 

hus.  

 

Inspel: Hur ställer man sig till att det inte får byggas på 

åkermark som ändå inte är brukningsvärd? Viktigt att titta på 

historian, d.v.s. åkermarken kanske tidigare brukades med häst 

och vagn medan man idag inte kommer åt marken pga. stora 

maskiner. En viktig fråga att fortsätta diskutera. 

 

• Information från arbetsgrupperna:  

o 11:00-11:10 Bostadsbyggande: Torbjörn, Alf, Joar, 

Mikael B 

o 11:10-11:20 Föreningsliv: Maria, Mikael E, Jennie  

o 11:20-11:30 Lokal livsmedelsproduktion: Kristina, 

Charlotta, Jennie. 

 

Arbetsgrupperna bildades under 2022 utifrån rådets 

verksamhetsplan. Fritt fram för rådets ledamöter att ansluta till 

någon av grupperna. 

 

Bostadsbyggande 
Alf var enda representanten från arbetsgruppen på mötet och 

informerade om att Bygderådet nyss lämnat in synpunkter till 

Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram som varit ute på 

remiss.  

 

Föreningsliv 
Maria och Micke företräder arbetsgruppen för föreningsliv och 

informerade om att det kommer genomföras en skrivarverkstad 

på landsbygden för föreningar som vill ha hjälp att skriva 

projektansökningar.  

 

Tolv föreningar har anmält intresse. Måndagskväll 19 

september ordnas skrivarverkstaden i Mötesplats Stöcke, där 

föreningar får hjälp att skriva projektansökningar och hur man 

kan tänka när man vill gå vidare med idéer. Kan bli aktuellt med 

fler träffar framöver. 
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Inspel: Det finns ca 300 000 kronor kvar av landsbygdsstödet för 

2022, d.v.s. om alla föreningar söker 35 000 kr räcker inte 

pengarna. 

 

Inspel: Kan vara en grupp privatpersoner som genomför ett 

projekt men där en förening står för själva ansökan, ett sätt att 

få fler engagerade. 

Lokal livsmedelsproduktion: 
Kristina företrädde arbetsgruppen för lokal 

livsmedelsproduktion på mötet och informerade om en 

kunskapsdag om lokal mat som arbetsgruppen ordnar 

tillsammans med projektet MatSam och Hushållningssällskapet. 

Kunskapsdagen sker på Folkets hus den 22 september kl.13-16, 

men sänds även digitalt.  

Ta del av livesändningen i efterhand via denna länk: (1) Projekt 

MatSam | Facebook) 

MatSam är ett samverkansprojekt mellan Nordmaling, Umeå 

och Vännäs kommuner. 

Syftet med dagen är att öka kunskapen om produktion och 

konsumtionen av lokal mat. Kommer även vara ett panelsamtal 

med politiker, RISE och företrädare från banken.  

Haft dialog med banken för att visa att bankernas roll är viktiga i 

det hela. Andra som medverkar är Region Västerbotten och 

Skellefteå Kommun. Skellefteå Kommun är ett gott exempel 

kring frågor som rör upphandling. 

Inspel: Även handlarna har en jätteviktig roll inte bara 

kommunen. 

 

• 11:30-11:50 Stående punkter från Landsbygdsutvecklaren 

- Leader 

- Projekt Lokal samverkan för stärkt service på Umeå 

landsbygd 

- Revidering Umeå kommuns landsbygdsprogram 
- Övrigt: info via mejl om Rally VM, Umeå400. Uppgifter 

nya ledamöter, reseersättning. 
 

Leader 
Umeåregionens kommuner minus Örnsköldsvik har fått 
klartecken att bilda ett leaderområde för programperioden 
2023–2027. Leader är finansierat via EU och bygger på ett 
partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Basen 
för ett leaderområde är en ideell förening där de tre 
sektorerna finns representerade.  
 

https://www.facebook.com/projektmatsam
https://www.facebook.com/projektmatsam
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I Umeåregionen har det tagits fram en strategi som visar vad 
man ska jobba med i kommande leaderområdet. 
Kommande utvecklingsprojekt ska gå i linje med strategin.  
 
Umeåregionens kommande leaderområde heter Idériket 
Umeåregionen 2030 och har en budget på 37, 4 miljoner. 
Just nu pågår ett arbete med att tillsätta en styrelse med 
representanter från alla tre sektorer. Kommunerna utser 
själva vilka som ska representera offentlig sektor. Mikael 
Berglund sitter med i valberedningen.  
 
Fram till sista september går det att nominera till ideell och 
privat sektor. I november kommer styrelsen att tillsättas 
under en extrastämma. På Idérikets webb 
(www.ideriket2030.se) finns en digital enkät där det går att 
nominera. Viktigt att styrelsen representerar en bredd av 
kunskaper. Kommer upprättas ett kansli med personal som 
jobbar med att ta emot och stötta ansökningar.  
 
Tidigast januari 2023 kommer man kunna söka projektmedel 
från Idériket Umeåregionen 2030. 
 
Inspel: Många kommer vilja ta del av pengarna. Ska vi jobba 
något förebyggande för att få ut informationen redan nu? 
 
Inspel: Vad kommer man kunna söka för?  
 
Jennie visade mål och insatsområden från strategin som 
stödsökande måste ha koll på. Det går också att läsa om 
exempel på vad som tidigare beviljats pengar från förra 
leaderområdet ”Urnära”.  
 
Inspel: Önskvärt med en leader-konferens två gånger per år 
som synliggör vilka projekt som beviljats medel och vad 
projekten åstadkommit. 
 
Inspel: Leader Lappland, Leader Skellefteå Älvdal och Leader 
Höga Kusten är närliggande leaderområden som kommer 
vara viktiga att samverka med. 
 

Projekt ”Lokal samverkan för stärkt service på Umeå 

landsbygd” 
Umeå kommun har beviljats ca 500 000 kronor i projektstöd 

via Tillväxtverket för att jobba med lokal samverkan för att 

stärka kommersiella servicen på Umeås landsbygd. Fokus 

kommer framför allt vara på dagligvarubutiker och tre 

viktiga samverkanspartners i projektet är Holmöns 

lanthandel, Handlarn i Sörmjöle och Handlarn i Botsmark. 

Tre butiker som idag har svårt att få verksamheten att gå 

runt. Linn har anställts som projektledare på 50% och Jennie 

kommer ha en roll som projektkoordinator på ca 20%. 

http://www.ideriket2030.se/
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Revidering Umeå kommuns landsbygdsprogram 
Linn har besökt ett flertal byar i sommar och samlat in inspel 

från föreningar, företagare och boende inför revideringen. I 

våras genomfördes en workshop med landsbygdsrådet där 

vi fokuserade på programmets åtgärder och huruvida dessa 

bör justeras/tas bort eller nya läggas till. Under workshopen 

fick vi bra inspel, bland annat kring att föra mer dialog 

internt inom Umeå kommun. Viktigt att andra 

nämnder/verksamheter känner ett tydligt ägarskap.  Därför 

kommer stort fokus läggas på detta under hösten och 

tidsplanen för revideringen skjuts fram något. Preliminärt 

antagande för reviderat program blir våren 2023.  
 
Viktigt att rådet ska känna delaktighet och ges möjlighet att 
lyfta in sina perspektiv. Rådet blir den huvudsakliga kanalen 
”utåt” externt. 
 
Övrigt 
Rådet kommer få skriftlig information från Umeå 400 om 
beviljade projekt och aktiviteter från sommaren. 
 
Rådet kommer också få en skriftlig utvärdering från Rally 
VM. 
 
Jennie informerar om att mejla till henne för reseersättning 
vid rådsmöten, nu när Elin är tjänstledig.   
 
Övrig fråga, Alf: 
Går segt med frågor kopplade till skolor och förskolor. I 
Tavelsjö står man och stampar i frågan. Man har försökt få 
tag på tjänstepersoner men utan framgång. Finns 17 
förskoleplatser på gamla pensionärshemmet men om man 
inte får svar från kommunen så kommer det bli lägenheter i 
stället. Hur ska rådet driva frågan vidare?  
 
Alf och Mikael bokar ett separat möte med berörda 
verksamheter. 
 
Inspel: Kommunen upplevs inte vara intresserad att hyra när 
det inte är kommunens egna lokaler. Privata, ideella och 
offentliga sektorn bör jobba mer ihop. Finns det ett 
ställningstagande på kommunen att man inte är 
intresserade när det inte är kommunens egna lokaler, eller 
hur ser det ut?  
 
Mikael svarar att ska det finnas en långsiktighet är det 
bättre att kommunen äger marken och lokalen själv, men 
betonar att den största kostnaden inte är lokalen utan 
personalen. Samtidigt är det viktigt med bra kortsiktiga 
lösningar med bra kvalité. 
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Inspel: Bättre prognoser måste göras i byar för att få ett 
bättre underlag i skolfrågor.   
 
Inspel: Att det införts betalparkeringar vid skolorna i byarna 
är inte uppskattat. Tänka på att göra det attraktivt för 
personal att jobba i byskolorna. 
 

Kallat av: 

Jennie Bergvall Kalén, handläggare, samt Mikael Berglund, ordförande.  

Webb: www.umea.se/lbr  

http://www.umea.se/lbr

