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Landsbygdsutvecklingsrådet 

Umeå kommun (LBR) 

Minnesanteckningar 

Onsdag 2021-09-08 

Klockan 09:00-12:15 

Via länk 

 

Närvarande: 

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

Inbjudna gäster:  

Björn Eriksson, Miljö och hälsoskydd och Daniel Levisson, Övergripande planering 

Förutsättningar Ex. infrastruktur, kommunikationer, byggande och service 

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

ungdom 

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

Agenda: - Välkommen samt val av justerare 

- Covid-19  

- Läget i våra sjöar-Björn Eriksson 

- Bostadsförsörjningsprogrammet- Daniel Levisson 

- Stående punkter från Landsbygdsutvecklaren: 

o Arbetsgruppen för mer Lokalproducerat i 

kommunens verksamheter  

o Leader  

o Rapport intervjuer av byaföreningar med 

infallsvinkel hur man har ställt om under 

pandemin 

o Övrigt 

- Skellefteås byaråds slutseminarium om byggande i 
landsbygd, datum: 12 oktober. Info om ersättning-
Jennie 

- Umeå 400 år-se mer info i mejlet-Jennie 
- VA-frågan- Mikael 
- Byggande i byarna-Mikael 

- Rally, datum bestämt 24–27/2 2022 

- Övrigt 

Välkommen, val av 

justerare 

Rådet väljer Alf till justerare. 

Covid-19 Rådet inväntar friare restriktioner och hoppas på att kunna 

ses fysiskt under nästa möte som är sista för året.  

Läget i våra sjöar 

-Björn Eriksson,  

Miljö och hälsa 

Miljöövervakning där Umeå kommun följer vattenkvalitén i 

sjöarna. Vattenkvaliteten får aldrig försämras.  

- 3-årskontroller där just nu Piparböle och södra 

Hissjön har bäst kvalitet. Tre sjöar har god status 

däribland Nydalasjön där åtgärder satts in. Bland 

annat kan Fosfor befrias från bottenmassan 

beroende på väder, fortsatt bevakning på detta i 

Nydalasjön. 2021 kontrollerades även tungmetaller. 

Fortfarande ett känsligt vattendrag men ett bra 

exempel att utgå ifrån. 

- Tavelsjön har en otillfredsställande status så också 

Avan och Stöcksjön där eventuella insatser planeras. 

Stöcksjön har stor påverkan av jordbruksmark och är 
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en grund sjö med hyfsat lång omsättningstid. Det 

byggs mycket i området och ju mer folk som bor där 

ju viktigare är det att sjön hålls frisk. En förening i 

Stöcksjö är intresserade av att hjälpa till så MHS får 

gärna kontakta dem för samarbete.  

 

Många bönder runt sjön som blivit EKO-bönder som 

lett till minskad gödsling, men också fåglarna lämnar 

näringsrik gödsling och LRF och Länsstyrelsen jobbar 

med frågan. Viktigt att hjälpa till och rena vattnet 

som kommer ner till sjön, inget hindrar markägare 

att sätta i gång dessa åtgärder - kontakta Björn vid 

frågor. 

 

- Skogsjöar fungerar som referenssjöar då de inte har 

någon påverkan från bebyggelse. 

  

- Orsak till påverkan kan vara Jordbruk, golfbana och 

bebyggelsepåverkan. 

 

- Det pågår ett projekt där de tittar på hela området 

Tavel-, Fällforsån och Tavelsjö som Länsstyrelsen 

tagit över. Alf kontaktar Länsstyrelsen vid frågor. 

Läs mer: Sjöarsvattenkvalitet Sjöars vattenkvalitet - Umeå 

kommun (umea.se) och om vattenkvaliteten i Sveriges sjöar 

på ViSS: https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx 

Vad gör man åt utsläpp från fritidsboende som släpper ut 

dagvatten direkt i vattnet? Ex. i södra delen av kommunen. 

Vid Avlopp så driver MHS områdesvis tillsyn. 

Vid detaljplaner är det viktigt med dagvatten och det är 

viktigt att ta ett större grepp för att kontrollera gamla 

utsläppskällor. Intensivare insatser kommer att göra så att 

avloppen stämmer överens med lagen. Det är inte givet vem 

som har ansvar att betala åtgärder, i formell mening kan det 

vara markägaren som är ekonomisk ansvarig. Det ligger 

under miljöbalken att det är förorenaren som är ansvarig, 

att bygga fördröjningsdammar.  

Bostadsförsörjnings-

programmet  

Bostadsförsörjningsprogrammet omfattar lokala 

bostadspolitiska mål, planer för bostadsbyggandet och 

analys av bostadsmarknaden. Syftet med kommunala 

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/naturvardparker/sjoarkustochvattendrag/vattenkvalitetochekologiskstatus/sjoarsvattenkvalitet.4.1b4d24fb1752122eb842107.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/naturvardparker/sjoarkustochvattendrag/vattenkvalitetochekologiskstatus/sjoarsvattenkvalitet.4.1b4d24fb1752122eb842107.html
https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx
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- Daniel Levisson 

statistiker och 

projektledare för 

revideringen av 

bostadsförsörjnings-

programmet 

planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen 

att leva i goda bostäder.  

Programmet beskriver kommunens viljeriktning och det 

strategiska och långsiktiga arbetet för hur kommunen ska 

verka för att nå sina bostadsmål. Handlar om att skapa 

förutsättningar för tillväxt och välfärd, att bygga nytt och att 

utveckla det befintliga bostadsbeståndet.  

Analyser görs på bland annat ekonomiska förutsättningar, 

fördjupade marknadsanalyser - hur många bostäder har 

Umeå råd att bygga varje år, demografisk analys och 

behovsbedömningar, behov och brist, god samhällsbyggnad, 

integration, socialt kapital samt om allmännyttans kösystem 

är integrerande eller segregerande i jämförelse med andra 

kommuner. Särskilda gruppers bostadsbehov ska tas i 

beaktning - äldre, LSS, nyanlända, EKB, ungdomar, hemlösa, 

samt studenter och forskare m.fl. 

Enkät har skickats ut till de som har byggt, ska bygga eller 

funderar på att bygga i Umeå. Vilka utmaningar ser de för 

att bygga i Umeå? Hålla en dialog med större byggherrar, 

olika verksamheter inom samhällsbyggnad, MEX och 

samhällsbyggnadschef. Workshop planerad den 29/9 för att 

identifiera vilka hinder vi ser, hitta problemområden samt 

en gemensam bild på Umeås bostadsområden.  

 

Bostadsförsörjningsprogrammet skapar förutsättningar för 

att bygga småhus på landsbygden. Andra intressen att 

beakta är jordbruk/åkermark, kulturmiljön och strandskydd, 

det är svårt med avvägningar.  

Samarbete och dialog med kranskommunerna, se över 

kommunikationsmöjligheter, att översiktsplanerna är 

synkade, bostadssituationen osv. Om det växer i 

kranskommunerna är det bra för alla, nu ser vi en positiv 

utveckling i bland annat Hörnefors pga. Botniabanan, men 

det har tagit ett tag att komma dit.  

Kommer finnas ett särskilt fokus på småhusbyggande i 

bostadsförsörjningsprogrammet, där Umeå legat lågt. Detta 

byggs i huvudsak utanför centralorterna, så det blir en 

landsbygdsfråga. Dock svårare att bygga flerbostadshus, det 

måste finnas ekonomiska förutsättningar och idag finns det 

kanske i vissa lägen, typ Stöcke, Stöcksjö och väldigt 

tätortsnära landsbygd.  
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Flerbostadshus och seniorboenden en viktig fråga för 

byarna, viktigt med nära till service. Många vill bo kvar i sin 

trakt när man blir äldre vilket också skulle frigöra småhus till 

barnfamiljer. Med det får vi fortsatt bra underlag till 

skolorna, lokal service osv.  

Förväntat antagande av det nya 

bostadsförsörjningsprogrammet i KF hösten 2022. 

Medskick från LBR:  

Presentera byggherrar för markägare på landsbygden, bra 

med nya idéer som gör att skolor inte blir tomma. 

Hur minskar vi bostadskön, vi måste planera bättre. 

Moduler för 10–15 lägenheter en möjlighet för byarna till en 

väldigt låg kostnad där äldre kan flytta in. Ju fler fastigheter 

vi friställer ju fler barnfamiljer kan flytta in och äldre får bo 

kvar i sina hemorter. Vi ser nu en utveckling i Hörnefors för 

att bankerna törs, lägenheter uthyrda redan innan de är 

klar. Hur kan vi stötta de initiativ som kan finnas i olika byar? 

Hur kan LBR stötta och hjälpa så att andra byar kan motivera 

och inspirera för att ta initiativ? 

Ta med låginkomsttagare som referensgrupp också. Samt 

att se över kollektiva boenden liknande bygemenskaper. 

LBR vill vara med som expertgrupp/referensgrupp - 

workshop tillsammans med Daniel? Jennie pratar med 

Daniel 

Ska LBR starta en fördjupad dialog om detta tillsammans 

med Bostaden AB gällande möjligheten till byggande i 

byarna? Boka in Bostaden AB i januari?  

Stående punkter från 

Landsbygdsutvecklaren: 

- Arbetsgruppen för mer Lokalproducerat i 

kommunens verksamheter i maj ordande UK ett 

uppstartsmöte för matproducenter i Umeåregionen, 

en början på ett producentnätverk. Bra uppslutning 

och engagemang och Näringsliv planerar för en till 

träff i höst. Mer info kommer från Jennie då hon hör 

något. 

 

- Leader: Workshopar i våras för utvecklingen av 

Umeåregionens landsbygder, bra uppslutning men 

svårare att nå ut till näringslivet. SWOT-analys och 
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stor enkätundersökning har gjorts med bra 

svarsekvens som kommer ligga till grund för vår 

leaderstrategi. Bra deltagande från varje kommun, 

en stor andel under 25 år som vi la ner lite extra krut 

på för att nå. 

 

25/8 intern remissrunda på tjänstemannanivå där 

sista svarsdatum är 6/9. 15/9 skickas det officiella 

remissutkastet ut, förslaget kommer skickas till alla 

som deltagit i workshoparna, till aktörer inom 

partnerskapet och strategin läggs ut på 

kommunernas webbplatser för allmänheten 

(www.kommun.se/leader). OBS, nu finns också en 

egen webb för leader i Umeåregionen: 

www.ideriket2030.se  

 

20/9 ordnas en digital remisskonferens för 

partnerskapet. Partnerskapet = aktörer med tydligt 

mandat att företräda ideell, privat och offentlig 

sektor i Umeåregionen och som vart med i 

framtagandet av strategin.  

 

Sista svarsdag för remiss är 3/10. Alla som vill har 

möjlighet att lämna synpunkter.  

 

Senast 15/10 skickas strategin till Jordbruksverket i 

samband med en ansökan om att bilda ett nytt 

leaderområde för Umeåregionen. Se powerpoint. 

 

Jennie skickar ut strategiförslaget till LBR när det går 

ut på remiss. 

 

Medskick att hitta formuleringar som pekar ut 

riktning samt ev. fokus på infrastruktur och möjlighet 

att jobba hemifrån.  

 

- Rapport intervjuer av byaföreningar: med 

infallsvinkel hur de har ställt om digitalt under 

pandemin. 12 byaföreningar i kommunen har 

intervjuats, Jennie skickar ut denna till LBR. Hör av er 

till Jennie vid frågor.  

Skellefteås byaråds 
slutseminarium om 

Info om ersättning under dagen: enligt reglementet utgår 
inte ersättning för denna typ av möten/resor men 
kommunen betalar transporten. 

http://www.kommun.se/leader
http://www.ideriket2030.se/
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byggande i landsbygd, 
datum: 12 oktober.  Mikael och Jennie ser över möjlighet att låna bil till resan 

och bokar. De återkommer om uppsamlingsplats och tid 
inför avfärd. 

Roger, Alf, Mikael, Jennie, Maria och Birgitta planerar att 
åka. 

Umeå 400 år-  

Vad ska LBR bidra till under 

jubileumsåret? Gemensam 

brainstorming som vi sedan 

bollar med Dan.  

Ex: Ska LBR starta upp en 

nominering i liknande 

variant som Skellefteås 

”Årets by”? Med start på 

400års jubileet 2022. 

Lyfta fram ex. LLU-stödet 

som byarna kan söka för 

aktiviteter kopplade till 

jubileumsåret 

Generationsöverskridande 

aktiviteter 

 

Alfs grupp: Arne Lindström (LRF) om kvinnornas roll för 400 

år sedan och framåt, landsbygdsfokus och lantbruk, kultur-

musik/teater på lokal nivå, förändring och utveckling under 

åren. Viktigt att det speglar hela Umeå kommun. 

Utomhusbio på landsbygden - drive in med epatraktorer i 

olika byar. Visa hur viktigt kon har varit för Umeå kommun 

(SLU Röbäcks dalen). 

Mattias grupp: Umeå 5000 år aktiviteter på landsbygden 

fokusera på ruralisering, inte urbanisering. När kom 

människan till olika delar i Umeå kommun, Norrfors 3000 år 

före Kristus, när bosatte man sig på olika ställen i Umeå 

Glaskuben i centrum där våra byar kan anmäla intresse om 

att visa upp byn en egen dag i glaskuben? Roligt sätt att 

förmedla Umeå kommuns fina landsbygd. 

Mikaels grupp: Stafett mellan byarna med gemensamt 

program, hoppborg, hinderbana på olika ställen - en vecka i 

taget och ha ett program där. Viktigt att göra saker i byarna 

också. Fira genom att göra ”Årets by” som en början med 

400 årsfirandet 1/1–2022. Bygderådet styrelse pratar om 

detta på mötet. 

Gun kontaktar historiker för vad som hänt runt Umeå. 

Bjud in Dan till beredningsgruppen i oktober för att bena ut 

lite mer! 

VA-frågan - Mikael Under beredning. Kommer föreslå fullmäktige att anta en 

strategi där man kan inrätta VA-områden bara för vatten. 

Och att avlopp ska lösas utifrån varje fastighetsägare eller 

fastighetsförening. VAKIN:s styrelse har sagt att man ska 

låsa upp så att fler kan ansluta till vattenföreningar. Behöver 

bra kontroll på anläggningarna och hoppas att det kommer 

en lagstiftning som ger stöd till hur anläggningen ska skötas. 

För beslut i sept i KF. 
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Byggande i byarna- Mikael Rekrytering av stadsarkitekt, översynen går som egen fråga 

mer info om det inom kort. 

Rally Datum bestämt 24–27/2 2022, mycket som planeras, ta upp 

i beredningsgruppen i oktober. 

Kommunen har meddelat arrangörerna att de måste 

informeras mycket bättre till invånarna, krävs mycket 

information och dialog för att veta vad som ska göras.  

Vad förväntas av föreningarna?  

Övrigt - Vägunderhållet på väg 363 och 364 under all kritik, 

detta medför att entreprenörer som satsar i området 

blir lidande då vägarbeten förstör varumärket. Detta 

innebär stor oro med många störningar i trafiken, 

långsamma vägplaner, fiberkabel grävs sönder mm 

som är förödande för entreprenörer. Vem hjälper 

dem? Kan LBR hjälpa till med dialog? 

Landsbygdsutvecklingsrådet bjuder in Trafikverket 

till möte i början på 2022. 

- Roger rekommenderar att närvara vid 

landsbygdskonferensen i Jämmerdalen, Överklinten. 

http://overklinten.se/jammerdalen/  

Noterat av: 

Elin Lindqvist, sekreterare landsbygdsutvecklingsrådet genom Mikael Berglund ordförande 

och Jennie Bergvall Kalén Handläggare 

Webbsida: www.umea.se/lbr  

http://overklinten.se/jammerdalen/
http://www.umea.se/lbr

