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Vad är landsbygdsutvecklingsrådet? 

Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd (LBR) är ett forum för medborgardialog och 

samråd mellan företrädare för ideell och idéburen sektor, näringsliv och universiteten och 

förtroendevalda i kommunstyrelsens planeringsutskott. Likt övriga råd i Umeå kommun är LBR 

initierande och rådgivande, inte beslutande.  

Rådets ledamöter ska ses som en viktig tillgång för kommunen och ha en aktiv roll i 

kommunens förändrings- och utvecklingsarbete. Kommunala nämnder, verksamheter och 

bolag bör därför tidigt informera rådet om övergripande planer och större förändringar som 

har betydelse för målgruppen, så att rådet i ett tidigt skede kan komma med synpunkter och 

förslag utifrån ett landsbygdsperspektiv.  

Syfte och uppdrag 

Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd ska arbeta med att ta till vara 

landsbygdsperspektivet i Umeå kommun, främst utifrån ett medborgar- och 

demokratiperspektiv. Rådet fokuserar på samhällsfrågor och verksamheter i kommunen som 

berör landsbygden. Frågorna är därför inte knutna till ett specifikt politik- eller 

verksamhetsområde utan landsbygdsperspektivet bör ingå som en naturlig och integrerad del 

i varje kommunal verksamhet, så kallad landsbygdssäkring. Rådet ska granska och följa upp 

kommunens arbete med landsbygdsfrågor, samt vara kommunens expertgrupp på området. 

Rådet arbetar både internt inom kommunen och externt mot myndigheter, allmänhet och 

organisation. Rådet ska även lyfta goda exempel inom olika verksamhetsområden och sprida 

information om dem på olika sätt.  

Rådets arbete med landsbygdsutveckling ska stärka och främja Umeå kommuns övergripande 

mål om att tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med 

visionen om 200 000 medborgare år 2050. Umeå landsbygd är en självklar del av denna vision 

då en tredjedel av befolkningstillväxten väntas ske utanför staden.1 

Styrdokument 

Det styrdokument som LBR särskilt har att förhålla sig till utifrån den kommunala 

organisationen är Reglemente för Landsbygdsutvecklingsråd Umeå kommun 2019–2022, som 

beskriver ansvarsfördelning samt verksamhets- och arbetssätt i rådet. Andra vägledande 

dokument är Översiktsplan Umeå kommun – tematiskt tillägg för landsbygden, Program för 

hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun, samt Plan för kommersiell service på Umeå 

landsbygd. Det är utifrån dessa tre styrdokument som Umeå kommuns arbete med 

landsbygdsutveckling tar sin grund. 

 
1 Reglemente för Landsbygdsutvecklingsråd Umeå kommun 2019–2022, antaget i Kommunfullmäktige 2020: 
www.umea.se/lbr. 

http://www.umea.se/lbr
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Rådets möten 

Rådsmöten sker i första hand fysiskt och om möjligt förläggs dessa på landsbygden. 

Beredningsgruppsmöten sker i första hand digitalt och minst 3 veckor före rådsmötet. 

Beredningsgruppen bereder ärenden till rådsmötets dagordning och beslutar vart 

rådsmötena förläggs. Rådets ledamöter har också möjlighet att komma med förslag och 

önskemål om val av mötesplats. Eventuella arbetsgruppsmöten beslutas i varje enskild 

arbetsgrupp.  

Utöver beredningsgruppsmöten, rådsmöten och arbetsgruppsmöten kan även andra möten 

initieras vid behov. Exempelvis vid händelser eller situationer som har tydlig påverkan på 

landsbygden eller som på annat sätt är angelägna för rådet att hantera.  

Förhållningssätt vid möten 

Under åren 2021–2022 har ledamöter i LBR gemensamt arbetat fram förbättringsförslag på 

hur rådet kan arbeta på ett effektivt och långsiktigt sätt. Detta har resulterat i ett antal 

”spelregler” som rådet ska förhålla sig till under möten:  

• Försöka hålla dagordningen luftig under rådsmöten så att mer tid skapas tid för 

diskussion och idéutbyte 

• Använda oss av skriftlig information när så är möjligt, för att undvika för många 

dragningar under rådsmöten 

• Använda ”talar-rundor” så ofta vi kan så att alla får komma till tals 

• När gäster bjuds in att föredraga är de väl införstådda i att informationen ska utgå från 

ett tydligt landsbygdsperspektiv, detta för att undvika onödigt långa dragningar 

• Vi låter ledamöter föredraga/informera i frågor de har expertkunskap inom 

• Vi arbetar i tematiska arbetsgrupper mellan rådsmöten för att få framfart i frågor 

• Alla ledamöter har ett viktigt ansvar att säkerställa ett bra informationsflöde till och 

från LBR och den egna organisationen 

Sammanträden under 2022 

Beredningsgruppens möten Rådsmöten 

26 januari 

13 april  

22 augusti 

9 november 

16 februari 

4 maj 

14 september 

30 november 

 

  



 

5 
 

 

Övriga möten: 

 

 

Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen beskriver vad LBR ska arbeta med under året, när och hur olika aktiviteter 

genomförs samt vilka som ansvarar för dessa. Förutom planerad verksamhet har rådets 

ledamöter och tjänstepersoner möjlighet att initiera övriga frågor som är viktiga för rådet.  

Syftet med planen 

Syftet med verksamhetsplanen är att få en tydligare bild över rådets verksamhetsår och att 

över tid få ett tydligare kontinuerligt arbete och uppföljning av detta.  

Uppföljning 

I slutet av varje år redovisar LBR sitt arbete i en verksamhetsberättelse som delges berörda 

styrelser/nämnder och organisationer samt anmäls i kommunfullmäktige. 

Verksamhetsberättelsen beskriver vad i planen som genomförts, aktiviteter som tillkommit 

och sådant som inte följt planen. Dessutom genomförs en årlig utvärdering av rådets 

verksamhet. 

Övergripande verksamhet 

Den övergripande verksamheten i LBR är att föra in ett landsbygdsperspektiv i kommunens 

verksamheter genom att fungera som remissinstans och vara kommunens expertgrupp i 

frågor som har särskild betydelse för landsbygden. Utöver detta initierar rådet frågor som är 

viktiga för Umeås landsbygd och arbetar fördjupat i dessa.  

För att rådets kompetenser och resurser ska tas till vara på ett bra sätt är det viktigt att rådet 

görs delaktiga i frågor i ett tidigt skede. Ett sätt att säkerställa detta, och för att jobba 

proaktivt med landsbygdsfrågor, är att kontinuerligt kommunicera och synliggöra rådet. Både 

gentemot kommunens verksamheter och allmänheten.  

Rådet ska vara en positiv kraft i kommunens arbete med landsbygdsutveckling och fungera 

som ambassadör för Umeå landsbygd genom att lyfta och uppmärksamma goda initiativ, 

utveckling samt landsbygdens mångfald. 

  



 

6 
 

Övergripande aktiviteter 2022 

Vad? Beskrivning När? Ansvar: 

Remissinstans och 

expertgrupp  

Fungera som 

remissinstans och vara 

kommunens expertgrupp 

inom landsbygdsfrågor 

Hela 2022 Ordförande, handläggare 

Öka rådets synlighet Kommunicera om rådets 

verksamhet, fördjupa 

samverkan med 

kommunorganisationen 

(nämnder, förvaltningar) 

samt externa aktörer 

Hela 2022 Ordförande, handläggare 

Studieresa/studiebesök Genomföra minst en 

studieresa/studiebesök 

för att fördjupa kunskap 

och stärka kontakten 

med föreningar, 

näringsliv och projekt 

Vår/höst Beredningsgruppen 

Publik aktivitet för att 

uppmärksamma Umeå 

landsbygd 

Ex. öppen kunskapsdag 

eller politisk debatt om 

landsbygden 

Sommar/höst Beredningsgruppen 

Kompetensbank LBR Upprätta en 

kompetensbank för rådet 

där vi kartlägger 

områden/frågor som 

våra ledamöter besitter 

expertkunskap inom 

Hösten 2022 Beredningsgruppen 
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Utvalda fokusområden 

LBR har landat i tre fokusområden som rådet ska fokusera särskilt på under 2022: 

• Främja ett ökat och diversifierat bostadsbyggande på landsbygden 

• Främja den lokala livsmedelsproduktionen 

• Främja det lokala engagemanget och föreningslivet  

Aktiviteter fokusområden 2022 

Vad? Beskrivning När? Ansvar: 

Kunskapsdag om lokal 

mat 

Halvdag med inspirerande 

föreläsningar om lokal mat 

ur olika perspektiv 

22 september Arrangeras av LBR:s 

arbetsgrupp lokal mat, 

projektet MatSam och 

Hushållningssällskapet 

Västerbotten 

Skrivarverkstad 

på landsbygden 

Träff i syfte att stötta 

föreningar med 

projektansökningar 

Hösten LBR:s arbetsgrupp lokalt 

engagemang och 

Föreningsbyrån 

Referensgrupp för 

bostadsförsörjnings-

programmet 

Träffar med 

projektledaren 

Vår/höst LBR:s arbetsgrupp 

byggande på 

landsbygden 

Referensgrupp för 

strategidokumentet 

”Byggande i byarna” 

Träffar/workshop med 

projektledaren 

Höst LBR:s arbetsgrupp 

byggande på 

landsbygden 
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Handläggare landsbygdsutvecklingsrådet: 

Jennie Bergvall Kalén 

Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor 

Övergripande planering 

090-16 14 74 

jennie.bergvall.kalen@umea.se 

 

Mer information: 

www.umea.se/lbr 

mailto:annika.myren@umea.se

