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Landsbygdsutvecklingsstrategi
Umeåregionen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta
Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen.
Protokollsanteckning
Ingrid Sundbom (C):
I sista stycket på sidan 19 “Föryngring i gröna näringarna”,
meningen som lyder “En stor andel av lantbrukarna i
Umeåregionen är äldre, samtidigt som det är svårt att locka unga
till sektorn” är något vi i Robertsfors kommun inte håller med i
utan vi anser att det borde ha stått: Det kan vara svårt att beviljas
lån för den företagare som vill köpa en lantbruksfastighet eller
investera i och utveckla i befintlig verksamhet.
Detta tillsammans med skrivelsen ”Landsbygdsutvecklingsstrategi
i Umeå-regionen - Ingrid Sundbom” är något som ska prägla
Robertsfors kommuns egna arbete.
Ärendesammanfattning
Umeåregionrådet gav i februari 2019 Umeåregionens
kommunchefsgrupp i uppdrag att ta fram en gemensam
landsbygdsutvecklingsstrategi för Umeåregionen.
En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från varje kommun
tillsattes för att leda strategiarbetet. Resultat från olika
medborgardialoger, SWOTanalyser, workshops och lokala samtal
har inarbetats i materialet. Det slutgiltiga strategiskrivandet har
utförts av en inom arbetsgruppen utsedd skrivargrupp.
Den gemensamma landsbygdsstrategin ska ses som vägledande för
samarbete och samverkan mellan kommunerna i frågor som rör
landsbygdsutveckling i Umeåregionen. De åtta fokusområden som
lyfts fram i dokumentet pekar ut riktningen för samarbete och
samverkan inom Umeåregionen när det gäller att stärka de värden,
resurser och den attraktiva livsmiljö som våra landsbygder
erbjuder.
Dokumentet är inte avsett att ersätta kommunernas egna dokument,
planer, strategier, målbilder eller beslut.
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Forts. Ks § 48
Strategin i slutversion är godkänd vid Umeåregionrådets möte den
25 februari 2021. Umeåregionrådet föreslår att respektive kommun
antar dokumentet.
Beslut delges Umeåregionens kansli.
Beslutsunderlag
 Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen
 Tjänsteskrivelse LBUstrategi 20210311
 Landsbygdsutvecklingsstrategi i Umeåregionen  Ingrid
Sundbom
 Protokoll AU 210329 § 51
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